
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Procuradoria da República no Pará

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR(A) JUIZ (ÍZA) DE DIREITO DA 1ª VARA
DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAS DO FORO CENTRAL DA
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, PARANÁ 

Processo de autos nº: 0001985.06.2006.8.16.000185

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições
institucionais,  por  intermédio  do  Procurador  da  República  infra-assinado,  vem
respeitosamente perante Vossa Excelência, consubstanciado no art. 129, incisos II, V,
IX, da Constituição Federal cc arts. 2º e 5º (incisos I; II, letras c, d; III, letras b, c, d, e)
da Lei Complementar nº 75/1993, art. 93 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e
demais dispositivos cabíveis do atual Código de Processo Civil, expor para ao final
requerer.

I- SÍNTESE DO CASO

Por ocasião da arrecadação de bens da massa falida, o administrador
judicial nomeado por este douto Juízo incluiu na relação de bens, como pertencente à
massa  falida  da  Indústria  TREVO,  os  imóveis  descritos  no  edital  publicado  em
09/05/2016, no Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná por determinação
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nos autos do Processo referenciado (cópia às fl. 50/52 do inquérito em anexo). A área
engloba os Municípios de Afuá, Anajás, Breves, Gurupá e Portel, todos do Arquipélago
do Marajó, Estado do Pará, em área que totaliza surpreendentes 251.726,6 hectares.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  através  da  Procuradoria  da
República no Estado do Pará, instaurou inquérito civil nº  1.23.000.001610/2016-46,
cópia  em anexo,  e,  coletando  elementos  de  prova,  concluiu  que  os bens  imóveis
alegadamente  pertencentes  à  MASSA FALIDA DE INDÚSTRIA TREVO LTDA e
ofertados em leilão não podem ir a hasta pública, pelos motivos que seguem.

II – RAZÕES PARA QUE OS BENS NÃO VÃO A LEILÃO

Excelência, o MPF entende que os bens não devem ir a leilão por: (1)
ausência  de  títulos  de  propriedade,  no  que  se  inclui  títulos  de  posse  não
legitimados;  (2)  se  basearem  em  títulos  de  propriedade  cancelados,  por
determinação do Tribunal  de  Justiça  do Estado  do Pará,  inclusive  por serem
maiores de 2.500 hectares, sem autorização do Congresso Nacional; (3) nulidade
dos títulos  por ausência de destacamento do domínio  público para o domínio
particular; (4) indeterminação/imprecisão das áreas, a inviabilizar a alienação;
(5)  se  consistirem em bens  da  União  (terras  devolutas,  terrenos  de  marinha,
terrenos  marginais  e  áreas  de  várzea);  (6)  sobreposição  com  unidade  de
conservação federal; (7) sobreposição com áreas de interesse da reforma agrária –
INCRA – 13.093 famílias; (8) áreas tradicionalmente ocupadas por comunidades
tradicionais – 14.911 famílias, conforme analiticamente a seguir demonstrado.

1 – AUSÊNCIA DE TÍTULOS DE PROPRIEDADE

Da  atenta  leitura  dos  autos,  verifica-se  que  diversas  áreas  que  a
TREVO/BRUMASA afirma serem suas, na verdade não estão escoradas em títulos de
propriedade registrados em cartório de registro de imóveis.

Trata-se  de  uma  teratologia  jurídica  a  tentativa  da  massa  falida  de
alienação  judicialmente  imóveis  sem  registro.  A gravidade  e  clarividência  dessa
impossibilidade é tanta que pouparemos o(a) magistrado(a) de maiores linhas.

E mais: boa parte da área é escorada não por títulos de “propriedade”,
mas sim por títulos de “posse”, não legitimados e não levados a registro. 

Ademais,  de acordo com a  Corregedoria das Comarcas do Interior do
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Tribunal de Justiça do Estado do Pará,  “a situação singular do Estado do Pará  que,
através do Decreto Estadual nº 410, de 08/10/1891 e seu Regulamento de 28/10/1891,
criou um instrumento jurídico inédito no direito brasileiro denominado de “Título de
Posse”. E o que é mais grave ainda, delegou a sua outorga às antigas Intendências
Municipais,  o que perdurou até à edição da Lei Estadual nº 1.108, de 06/11/1909,
quando  somente  o  Estado  voltou  a  concedê-los,  sendo  que  tais  títulos  de  posse
(outorgados pelo Estado ou pelas Intendências), para se transformar em propriedade e
serem aptos à matrícula no registro de imóveis, estavam sujeitos à legitimação, sendo
que o prazo para fazê-lo foi sucessivamente prorrogado até que, através do Decreto
Estadual nº 1.054, de 14/02/1996, foi declarada a  caducidade de todos os títulos de
posse não legitimados”.

A TREVO/BRUMASA teve até 1996 (“até”, ou teve anos anteriores para
fazê-los) para legitimar seus títulos de posse, o que não o fez, e agora, sem valor tais
títulos, tenta vendê-los.

Também não se pode deixar de mencionar que para a Corregedoria das
Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, “por estimativa, devem
ter sido expedidos, nesse regime, cerca de cinqüenta a sessenta mil Títulos de Posse,
com limites imprecisos e apenas uma pequena parte deles foi legitimada, entretanto,
ainda assim, quase um século depois, a partir da década de setenta, milhares deles
foram,  indevidamente  levados  a  registro  nos  Cartórios  de  Registro  de  Imóveis  do
Estado”  e  que  “as  consultas  ao  ITERPA têm  resultado na  declaração de  falsidade
desses títulos de posse”.

Como que prevendo o presente caso, a  Corregedoria das Comarcas do
Interior do Tribunal de Justiça do Estado do Pará vaticinou: “grande parte de nossos
municípios  ainda  está  no  início  de  seu  desenvolvimento,  por  isso  ainda  bastante
preservados e com poucos conflitos de terras, como aqueles que se situam em toda a
margem esquerda do rio Amazonas, nas regiões do oeste-sul adiante de Altamira e
baixo-amazonas,  entretanto,  o  problema fundiário  é  latente  em todos eles,  pois  os
registros irregulares lá estão adormecidos, prontos para produzirem os seus nefastos
efeitos, quando para lá se expandir a chamada fronteira agrícola, com a venda, muitas
vezes fatiada, dessas áreas irregulares a colonos e fazendeiros que lá se instalarão,
sendo inevitável o conflito entre os posseiros nativos e os índios que lá se encontram
com esses novos adquirentes. Exemplos não nos faltam, basta observarmos os graves
conflitos fundiários no sul do Pará e na região da Transamazônica”.

É  o  que  ocorrerá  se  concretizado  o  leilão.  Empresas  do  agronegócio
arrematantes  se  instalarão,  e  desconsiderarão  a  população  tradicional  local,  e
fomentando o conflito agrário.
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É ônus, exclusivo, da massa falida instruir seu requerimento de alienação
judicial  de  todos  os  bens  com os  respectivos  e  hígidos  títulos  de  propriedade  de
imóveis registrados em cartório, o que não o fez.

E  qual  a  consequência  ou  constatação  dessa  ausência  de  títulos  de
propriedade? Os bens são da União.

Informa-se ao douto Juízo que o MPF está instando a União a arrecadar
esses imóveis. Em outras palavras: a União deve resgatar estes imóveis, que sempre
foram seus.  Ausentes títulos de propriedade registrados em cartório,  e não tendo a
TREVO ou BRUMASA legitimado suas posses, nem levado-as a registro, patente está
que tratam-se de  terras devolutas, de domínio da União (art. 20, II da Constituição
Federal).

Ou seja, eventuais compradores estarão adquirindo terra da União, o que
nem o Ministério Público Federal, nem a Advocacia-Geral da União permitirão.

Indubitável que a massa falida tenta “esquentar” essas áreas,  ou seja,
utiliza-se  do  Poder  Judiciário  para  legitimar  os  imóveis,  que  de  precários,  estarão
acobertados juridicamente pelo manto da arrematação judicial.

Trata-se de um “estelionato” processual, pois a massa falida tenta obter
vantagem  indevida  (venda  de  algo  que  não  é  seu),  induzindo  o  Judiciário  e
arrematantes a erro. 

2 – TÍTULOS DE PROPRIEDADE CANCELADOS

A massa falida tenta vender imóveis com títulos cancelados, ou seja, não
mais  válidos,  e  portanto,  imprestáveis  para  habilitar  uma  venda  judicial  ou
extrajudicial. 

No capítulo desta petição, a seguir, referente a assentamentos do INCRA
estão especificadas as áreas com títulos cancelados.

Diversas matrículas alegadas como de domínio da TREVO/BRUMASA
foram canceladas, com base nos Provimentos nº 013/2006 e 002/2010 da Corregedoria
das Comarcas do Interior do Estado do Pará do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Este  cancelamento  não se  deu por  ato  arbitrário  do  Estado,  mas  sim
tendo vários legítimos motivos: a  grilagem em massa no Estado do Pará; por haver
“vários municípios do interior com áreas registradas que superam em uma, duas ou
mais vezes a sua superfície territorial, e todos nós conhecemos o tamanho de nossos
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municípios, alguns deles maiores que vários países”; “a situação singular do Estado do
Pará  que, através do Decreto Estadual nº 410, de 08/10/1891 e seu Regulamento de
28/10/1891, criou um instrumento jurídico inédito no direito brasileiro denominado de
“Título de Posse”. (…) E o que é mais grave ainda, delegou a sua outorga às antigas
Intendências Municipais,  o que perdurou até à edição da Lei Estadual nº 1.108, de
06/11/1909, quando somente o Estado voltou a concedê-los, sendo que tais títulos de
posse  (outorgados  pelo  Estado  ou  pelas  Intendências),  para  se  transformar  em
propriedade  e  serem aptos  à  matrícula  no  registro  de  imóveis,  estavam sujeitos  à
legitimação, sendo que o prazo para fazê-lo foi sucessivamente prorrogado até que,
através do Decreto Estadual nº 1.054, de 14/02/1996,  foi declarada a caducidade de
todos os títulos de posse não legitimados”. 

Ademais, não se pode perder de vista que a Corregedoria das Comarcas
do  Interior  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Pará  rememorou  que  “desde  a
Constituição  Federal  de  1934  há  limitação  para  alienação  de  terras  públicas  sem
autorização do Senado da República. A Constituição de 1934 (art. 130) estabeleceu o
limite de 10.000 hectares. A Constituição de 1937 (art. 155) conservou esse limite. A
Constituição de 1946, através da Emenda Constitucional nº 10, de 09/11/1964 (art. 6º)
reduziu esse limite para 3.000 hectares, mantido pela Constituição de 1967 (art.154) e
reduzido na vigente Constituição da República (art. 49) para 2.500 hectares, passando
a autorização a ser concedida pelo Congresso Nacional, o que torna os registros de
áreas superiores, mesmo com base em títulos autênticos, se não tiveram autorização do
Senado e/ou do Congresso Nacional, eivados de vício de   constitucionalidade;

Ou  seja,  não  podem  ser  vendidos  títulos  supostamente  da
TREVO/BRUMASA de áreas acima de 2.500 hectares, pois não tiveram autorização
do Congresso Nacional.

Este cancelamento foi chancelado pelo Conselho Nacional de Justiça, no
Pedido de Providências 0001943-67.2009.2.00.0000.

Recentemente, 21 de junho de 2016, estes cancelamentos foram também
chancelados pelo Supremo Tribunal Federal, no Mandado de Segurança nº 31.681/DF
(cópia  em anexo,  inclusive para  que o(a)  magistrado(a)  fique a  par  da  história  da
normatização desses cancelamentos).

Ao  omitir  tal  informação  à  Justiça,  a  massa  falida  demonstra  má-fé
processual em tentar vender imóveis que não são mais seus.

Com o devido acato e respeito à Vossa Excelência, e pedindo vênia pelo
caráter direto da linguagem, a massa falida está enganando os arrematantes, vendendo
aos futuros compradores uma cortina de fumaça, algo que não é seu. 
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3 – NULIDADE DOS TÍTULOS POR AUSÊNCIA DE DESTACAMENTO DO
DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PARTICULAR

A  Corregedoria  das  Comarcas  do  Interior  do  Tribunal  de  Justiça  do
Estado do Pará entende, no que comunga o MPF, que “no Brasil todas as terras são
originalmente públicas, já que havidas por direito de conquista à Coroa Portuguesa e
com a independência passaram a pertencer à nação brasileira, assim, qualquer pessoa
que  se  intitule  proprietário  de  terras  no  país,  tem que  provar  que  seu  imóvel  foi
desmembrado  validamente  do  patrimônio  público,  sendo  os  bens  públicos
imprescritíveis e insusceptíveis de usucapião”.

Da atenta  leitura  dos  autos,  constata-se  que TREVO/BRUMASA não
juntaram títulos com esse desmembramento.

A Justiça  Federal,  Seção  Judiciária  do  Estado  do  Pará,  vem  dando
guarida ao entendimento acima. 

Diante  da  importância  e  pertinência  específica  ao  tema  em  questão,
pede-se vênia ao juízo para se reproduzir as sentenças.

Em 29/03/16, nos autos do processo Nº : 33571-14.2012.4.01.3900, da
lavra  do Exmo.  Sr.  Juiz Federal  Arthur Pinheiro Chaves,  da  9ª  Vara  Federação da
Seção Judiciária do Pará, foi decidico:

“Da nulidade dos títulos de propriedade

Observo que a questão em desate não é nova neste juízo, já tendo sido
proferida sentença nos autos de outro processo (Proc. n.  44157-81.2010.4.01.3900)
onde discutiu-se a questão relativa à “grilagem” de terras na grande Amazônia Legal.

Da aludida sentença, colhe-se o interessante resumo acerca da história
fundiária  no  Brasil  com  ampla  menção  à  doutrina  especializada  sobre  o  tema,
conforme se vê in verbis:

A história  fundiária  brasileira  pode  ser  dividida  em quatro  períodos:
regime sesmarial (1500-1821), regime de posse (1821-1850), regime da Lei de Terras
(1850-1889)  e  período republicano (1889 até  os  dias  atuais).  Durante  cada fase,  a
legislação sesmarial,  imperial,  republicana  utilizou vários  documentos,  dentre  eles,
temos  a  Carta  de  Sesmaria,  Registro  Paroquial,  Título  de  Ocupação,  Título  de
Legitimação, etc.

A respeito desses documentos , ensina Ibraim Rocha et al1 que:
Alguns  dos  documentos  previstos  permitiam tão  somente  o  acesso  à

posse, outros eram translativos de domínio, isto é, garantiam a incorporação do imóvel
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na propriedade privada. A grande quantidade de títulos outorgados ao longo do tempo
contribuiu para criar dificuldades atuais de interpretação sobre seu valor jurídico. Esta
indefinição,  em alguns casos,  favoreceu a  apropriação indevida de  terras  públicas,
fenômeno  conhecido  popularmente  como  “grilagem”,  pois  documentos    não
translativos de domínio foram levados a registro cartorial criando uma presunção   juris
tantum   de propriedade em favor de seus detentores.

Os autores citam Hely Lopes Meireles, que sintetiza esta realidade da
seguinte forma:

No  Brasil  todas  as  terras  foram,  originariamente,  públicas,  por
pertencentes  à  Nação  Portuguesa,  por  direito de  conquista.  Depois,  passaram  ao
Império e à República, sempre como domínio do Estado. A transferência das terras
públicas  para  os  particulares  deu-se  paulatinamente  por  meio  de  concessões  de
sesmarias e de data, compra e venda, doação, permuta e legitimação de posses. Daí a
regra  de  que toda terra  sem título de propriedade particular  é  de  domínio público
(grifos apostos)

Com  a  conquista  do  Brasil,  todas  as  terras  “sem  dono”,  que  eram
ocupadas por silvícolas, passaram a incorporar patrimônio da Coroa Portuguesa, por
isso, somente o rei poderia permitir o acesso e a exploração a tudo o que existia na
Colônia.

Este fato histórico faz com que o direito de propriedade no Brasil, tenha
sua origem do desdobramento do patrimônio público. As terras eram originariamente
públicas e, até hoje, elas podem ser consideradas propriedade de particulares somente
se estes comprovarem que houve o destaque do imóvel do patrimônio público e estas
terras foram obtidas a justo título e por meio do devido processo legal  1.

Pois  bem.  Conforme  abalizada  doutrina  citada  na  sentença  suso
referenciada,  percebe-se  que  as  terras  no  Brasil  foram  originariamente  públicas,
pertencentes, portanto, ao Estado. Dessa premissa, decorre que incumbe ao particular
comprovar por documento idôneo a propriedade do imóvel que afirma lhe pertencer,
não  recaindo essa  incumbência  sobre  o  Poder  Público.  Entenda-se  por  documento
idôneo nesse contexto, aquele capaz de demonstrar a legitimidade e o momento em
que o imóvel transladou-se do patrimônio público para privado.

Feito esse  pequeno intróito  e  fincada a  premissa  de que as  terras  no
Brasil foram originariamente públicas, passa-se à análise da questão posta nos autos.

Pois bem. No caso em análise, a questão que se impõe, é saber se os
títulos  de  propriedade  de  que  dispõe  o  Requerido,  Raimundo  Martins  Cunha,
relativamente  aos  terrenos  denominados  “São  Raimundo”,  “São  Jerônimo”  e
“Tatuoca”, possuem validade diante do fato de que, segundo a União, a área ocupada

1
 ROCHA, Imbraim; TRECANNI, Girolamo Domenico; BENATI, José Heder; HABER, Lilian Mendes; CHAVES, Rogério Arthur Friza. 

Manual de Direito Agrário Constitucional: Lições de Direito Agrário. Fórum:Belo Horizonte, 2010. p. 59. 
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encontra-se sobre influências de marés e, portanto, integrariam os bens da União.
Não custa lembrar,  que a lide gira em torno da ocupação de terrenos

localizados ao longo do Rio Atuá, município de Muaná, onde o Requerido afirma ser
proprietário do sítio “São Jerônimo”, sito à margem esquerda do Baixo Rio Atuá.

Sobre a questão, razão parece assistir ao parquet.
Com efeito, o primeiro ponto que chama atenção é o fato de que nas

certidões de propriedade dos imóveis (fls. 87/89), e da certidão de filiação de domínio
de fls. 209, não consta destacamento do patrimônio público para o particular. Em tais
documentos,  consta apenas a sucessão dominial entre particulares, sugerindo que os
imóveis sempre pertenceram ao domínio privado. Ou seja, não há a informação acerca
do  momento  em  que  os  imóveis  foram  extraídos  do  patrimônio  público  para  o
particular, considerando a premissa, conforme já destacado alhures, de que no Brasil as
terras são originariamente públicas e não privadas.

Não bastasse isso, a Secretaria de Patrimônio da União noticiou às fls.
152 que  a  área  encontra-se  sobre  influências  de  marés,  tratando-se  de  terrenos de
marinha e, portanto, pertencente à União. Veja-se o teor de sua manifestação:

Ao analisarmos a documentação constante nos Ofícios 4526/2012
e  6945/2012GABPR03,  datado  de  13/06/2012  e  20/09/2012
respectivamente, verificamos que a área em questão se encontra no
Arquipélago do Marajó que sofre influência de maré, e por força do
art.  20  da  Constituição  Federal,  combinado  com  o  decreto
9.760/46, PERTENCE À UNIÃO FEDERAL, conforme Planta e
Arquivo  Digital  (Formato  SHAPEFILE),  em  anexo,  salvo  a
existência de títulos legítimos emitidos sobre as mesmas.

Os terrenos de marinha são bens da União por força do que dispõe o art.
20, I e VII, CRFB/88 e art. 1º, alíneas “a” e “c”, do Decreto 9.760/1946, in verbis:

Constituição Federal
Art. 20 São bens da União:
I – os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;
(...).
VII – os terrenos de marinha e seus acrescidos;

Decreto n. 9.760/46
Art. 1º Incluem-se entre os bens imóveis da União:
a) os terrenos de marinha e seus acrescidos;
(...);
b) os terrenos marginais de rios e as ilhas nestes situadas na faixa de fronteira do
território nacional e nas zonas onde se faça sentir a influência das marés.
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Acresce que,  não bastasse os imóveis  pertencerem à União, a mesma
concedeu títulos de posse a muitos dos ribeirinhos que ocupam a área, conforme se
observa dos Termos de Autorização de Uso Sustentável acostados às fls. 65/73.

Tais  fatos corroboram a tese de que os títulos de propriedade de que
dispõe o Requerido, Raimundo Martins Cunha, não é oponível à União, não podendo
ser  imposto  aos  ribeirinhos  que  tiram o  seu  sustento  da  atividade  extrativista  que
desempenham nesses imóveis rurais.

Aliás, no que tange aos terrenos de marinha, a jurisprudência do c. STJ
tem militado no sentido de que  os  registros  imobiliários não podem ser  opostos  à
União, possuindo presunção relativa de legitimidade, obviamente afastada tão logo se
demonstre que a área objeto do registro encontra-se no âmbito do terreno de marinha,
como ocorre na hipótese em análise. Neste sentido, destaco os seguintes precedentes,
senão vejamos:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  COBRANÇA  DE  TAXA  DE  OCUPAÇÃO.
TERRENO DE MARINHA. OPONIBILIDADE DE TÍTULO DE PROPRIEDADE À
UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 496/STJ.
1. "O registro imobiliário não é oponível em face da União para afastar o regime dos
terrenos de marinha, servindo de mera presunção relativa de propriedade particular - a
atrair, p. ex., o dever de notificação pessoal daqueles que constam deste título como
proprietário  para  participarem do procedimento de demarcação da linha preamar e
fixação do domínio público -, uma vez que a Constituição da República vigente (art.
20, inc. VII) atribui originariamente àquele ente federado a propriedade desses bens."
(REsp 1.183.546/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
29/9/2010) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Grifo nosso. (AgRg no
REsp. 958.813/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE de 28.10.2015).

TRIBUTÁRIO.  AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.  TAXA DE
OCUPAÇÃO.  TERRENO  DE  MARINHA.  OPONIBILIDADE  DE  TÍTULO  DE
PROPRIEDADE À UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 496/STJ.
1. "Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha
não são oponíveis à União" (Súmula 496/STJ).
2.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.  –  Grifo  nosso  (AgRg  no  REsp.
1.080.711/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE de 25.03.2014).
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. TAXA DE
OCUPAÇÃO.  TERRENO  DE MARINHA.  VIOLAÇÃO DO ART.  535  DO CPC.
DEFICIÊNCIA  NA  FUNDAMENTAÇÃO.  SÚMULA  284/STF.  REGISTRO  DE
PROPRIEDADE  PARTICULAR.  INOPONIBILIDADE  À  UNIÃO.  SÚMULA N.º
496/STJ.  PROCEDIMENTO  DEMARCATÓRIO.  INTERESSADOS  COM
DOMICÍLIO  CERTO.  INTIMAÇÃO  POR  EDITAL.  IMPOSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO AFASTADA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.
1. Não há como esta Corte analisar violação do art. 535 do CPC quando o recorrente
não aponta com clareza e precisão as teses sobre as quais o Tribunal de origem teria
sido omisso. Incidência da Súmula 284/STF.
2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.183.546/ES, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), firmou o entendimento de
que "os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha
não são oponíveis à União", a ensejar, inclusive, a edição da Súmula n.º 496/STJ.
(...). Grifei (REsp. 1.390.492/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJE de
06.12.2013).

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  APELAÇÃO  VOLUNTÁRIA  DO
ENTE  PÚBLICO.  REEXAME  NECESSÁRIO.  PRECLUSÃO  LÓGICA.
INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. OMISSÃO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA.  SÚMULA  284/STF.  TERRENO  DE  MARINHA.  REGISTRO  DE
PROPRIEDADE  PARTICULAR.  INOPONIBILIDADE  À  UNIÃO.  SÚMULA
496/STJ. RESP 1183546/ES. PROCESSO DE DEMARCAÇÃO. NECESSIDADE DE
ANÁLISE. RETORNO DOS AUTOS.
1. A Corte Especial, no julgamento do REsp 905.771/CE, de relatoria do Min. Teori
Albino  Zavascki,  em  26.6.2010,  consolidou  o  entendimento  segundo  o  qual  não
configura  preclusão  lógica  nos  casos  em  que,  apesar  de  não  interposto  recurso
voluntário, a Fazenda Pública interpõe recurso especial.
2. A alegação genérica de violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, sem
explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do
disposto na Súmula 284/STF.
3. "Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha
não são oponíveis à União" (Súmula 496/STJ).
Entendimento decorrente  de  reiterada  jurisprudência  do  STJ,  firmada  inclusive  em
sede de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), no julgamento do REsp 1183546/ES,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 29/09/2010.
4.  Afastado o fundamento do acórdão recorrido quanto à propriedade particular do
terreno de marinha, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para análise
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da  questão  remanescente  contida  na  sentença  quanto  ao  vício  no  procedimento
demarcatório,  na qual fora sucumbente a Fazenda Pública e cujo efeito devolutivo
amplo daremessa necessária  impõe  sua análise.  Embargos de  declaração acolhidos
com  efeitos  modificativos.  (EDcl  no  AgRg  no  REsp. 1.106.435//SC,  Rel.  Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, DJE de 18.10.2013).

Sendo assim, fincada a premissa de que os imóveis objeto de registro ora
impugnado pelo Autor da ação situam-se no Arquipélago de Marajó, em terrenos de
marinha,  conclui-se  que  os  respectivos  títulos  devem  ser  anulados,  ante  a
propriedade da União sobre tais bens.

Ademais, quanto a este ponto o Requerido nada argumentou em sua peça
defensiva, limitando-se a negar os fatos atinentes às ameaças perpetradas contra os
ribeirinhos e aos danos ambientais”.

Outrossim, merecem destaque os seguintes trechos da sentença dos autos
de nº 44175-81.2010.4.01.3900 (9ª Vara da Seção Judiciária do Pará):

“A  aquisição  da  propriedade  imóvel  no  Brasil  se  compõe  de  dois
momentos:  a  investidura  e  a  transcrição  (matrícula),  ou  seja,  deve  existir,
primeiramente,  um  título  legítimo  que  consubstancie  o  direito  ao  domínio  e  seja
considerado  registrável  pela  lei  brasileira,  o  que  não  é  o  caso  dos  contratos  de
arrendamento, e em seguida o registro desse título legítimo pelo Oficial do Cartório
competente.

“Caso  seja  levado  a  registro  documento  que  não  configure  a
transferência da propriedade de imóvel, ou ainda, título não considerado registrável
pela lei, como é no caso em tela, o registro dele não consubstanciará a aquisição de
domínio, nem dará lugar à presunção deste.

Não se pode desconsiderar o destaque que o artigo 530 do antigo Código
Civil, vigente à época dos fatos, conferiu ao Registro de Imóveis, ao determinar que,
pela transcrição do título legítimo de transferência se adquire a propriedade do imóvel,
porém é notório que o normativo legal se refere somente aos títulos idôneos, admitidos
pelo Código Civil e pelo artigo 221 da Lei nº 6.015/73. 

Assim, quando esse registro envolve documento inidôneo, como o que se
fundamenta a aquisição feita pela empresa demandada, constitui ato ilícito, urgindo a
necessidade de reconhecer-lhe a inexistência. 

Outra fraqueza do ato de transcrição da extensa gleba consiste na falta de
história do registro, isto é, da sua sequência, da sua continuidade que a lei exige com a
matrícula prévia. A lei nº 6.015/73 dispõe que:
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Art. 195. Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do
outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer
que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro. 

Art. 197. Quando o título anterior estiver registrado em outro cartório, o
novo título será apresentado juntamente com certidão atualizada,  comprobatória do
registro anterior, e da existência ou inexistência de ônus. 

Art. 222. Em todas as escrituras e em todos os atos relativos a imóveis,
bem como nas cartas de sentença e formais de partilha, o tabelião ou o escrivão deve
fazer referência à matrícula ou registro anterior, seu número e cartório.

Vê-se,  pois,  que  inexiste  no  registro  do  imóvel  em  questão  essa
referência a títulos anteriores, o que revela que o ato desde seu nascituro é nulo por
deixar de atender requisitos essenciais a sua validade. (...)

A tese  de  defesa  tenta  demonstrar  que  os  antigos  donos  das  terras
adquiriram-na através do instituto da posse quarentenária, prevista nos artigos 316 e
artigo 44 do ADCT da Constituição Estadual do Pará. Funda-se a requerida em uma
certidão do antigo Departamento de Terras do Estado que comprovaria a posse dos
antigos donos das terras desde 1850, sendo levada a registro em 1923. 

Vejamos a leitura dos dispositivos legais que regem a matéria: 
Art. 316: “Todo aquele que possuir terras estaduais, do domínio público

ou privado, por mais de quarenta anos ininterruptos, contados anteriormente a 1º de
janeiro de 1917, sem contestação, adquirirá automaticamente o seu domínio, devendo
para este fim tão somente apresentar ao órgão fundiário competente documentação que
comprove essa posse, através de títulos legítimos, com os respectivos impostos pagos
ao Estado. 

§1º  -  Consideram-se  títulos  legítimos  todos  aqueles  que,  segundo  o
direito, são aptos para transferir o domínio, como os que derivam de contratos, de atos
de última vontade, de decisões judiciais e da Lei”. 

Art. 44 das Disposições Transitórias – As áreas de terras sobre as quais
existam  decisões  judiciais  de  partilha  ou  de  adjudicação  e  as  respectivas  cadeias
dominiais comprovam a existência de título legítimo são consideradas propriedades
devendo  a  sua  regularização  no  órgão  fundiário  do  Estado,  ocorrer  sem  nenhum
pagamento por parte do interessado. (...)

Por outro lado, tais dispositivos foram declarados inconstitucionais pelo
STF, na ADI nº 3.438-3, em 2005, uma vez que o Estado extrapolou a sua competência
legislativa, já que compete tão somente à União legislar sobre direito civil e direito
agrário. Cumpre transcrever o voto do Ministro Relator Carlos Velloso, que apresentou
os seguintes fundamentos: 

As disposições da Constituição do Estado do Pará, objeto da causa, art.
316, caput, e seus parágrafos 1º e 2º, e bem assim o artigo 44 do ADCT da mesma
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Carta, são de Direito Civil, porque cuidam dos institutos da posse, da aquisição de
propriedade por decurso do tempo (prescrição aquisitiva) e dos títulos legitimadores de
propriedade.  São,  portanto,  inconstitucionais,  presente  a  norma  do  art.  22,  I,  da
Constituição Federal, que estabelece a competência privativa da União para legislar
sobre direito civil. 

Desta  forma,  nos  termos  do artigo  102,  §2º  da  Constituição  Federal,
referida  decisão  possui  efeito  erga  omnes  e  ex  tunc,  ou  seja,  aplica-se  a  todos
indistintamente além de retroagir à data de origem do ato normativo incompatível com
a Constituição. (…) 

Desta forma, s  ão os particulares que precisam comprovar que seus bens
foram destacados de maneira legítima do patrimônio público. Uma vez não provado
pelo particular o domínio do bem, a terra é considerada devoluta, isto é, ainda não lhe
foi dado algum uso público ou ainda não foi incorporada legitimamente ao domínio
privado.  (…) Destarte,  a  requerida n  ão conseguiu comprovar a existência de título
aquisitivo legítimo de destacamento do patrimônio público. (...)”.

Considerado  que  TREVO/BRUMASA não  juntaram títulos  com esse
desmembramento, imperativo considerar que se tratam de títulos nulos, ou no mínimo
sem higidez ou segurança minimamente suficiente para serem levados a hasta pública.

4 – INDETERMINAÇÃO DAS ÁREAS

As  áreas  descritas  pela  massa  falida  não  podem  ser  leiloadas,  por
indeterminadas,  não  possuindo  limites  exatos,  não  estando,  por  exemplo,
georeferenciadas.

Aleatoriamente,  veja-se o caso da área  1.6,  BRUMASA IX: “área de
962,0 hectares, em uma área contínua, localizado na Ilha grande do Gorupá” (quem
descreveu sequer foi na área, pois o local e município correto é Gurupá, e não Gorupá)
“às margens do rio Tauari, e rio Santa Maria, no município de Gorupá/PA, distante da
sede  do  município  aproximadamente  14  horas  de  barco,  com divisas  Norte:  com
propriedades particulares; Sul: com o rio Santa Maria; Leste: com o Furo do laranjal;
Oeste: com o rio Tauari (...)”.

Excelência, isso é de uma indeterminação inviável.

Ilustrativamente, é o mesmo de alguém leiloar uma casa em Curitiba,
bairro Santa Felicidade, rua Manoel Ribas, entre as ruas Orlando Peruci e Saturnino
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Miranda (sendo que existem inúmeras ruas entre estas), confrontando a Oeste com a
PR-418, e a Leste com o córrego Burle Marx. Qual é o número da casa? Quais são as
ruas exatas que confronta? Podem ser dezenas de casas. Há uma indeterminação da
área que inviabiliza sua venda. 

Essa indeterminação ocorre em todas as outras áreas. 

O  objeto  a  ser  leiloado  deve  ser  preciso,  não  se  admitindo  uma
generalização, sob pena de vício do negócio jurídico.

Essa indeterminação na área inclusive prejudicou o MPF, SPU, INCRA,
FUNAI  e  ICMBio  a  precisar  exatamente  pessoas  e  domínios  públicos  que  se
encontram nestas  áreas.  Assim,  Excelência,  eventual  imprecisão  desta  peça  não se
deve à desídia dos órgãos públicos, mas sim à indeterminação da área. 

Na  eventualidade  de  se  ultrapassar  essa  inviabilidade  básica,  tal
indeterminação  não só deixará compradores em insegurança jurídica, como também
exporá milhares de moradores tradicionais da área em situação de vulnerabilidade, por
insegurança de que suas áreas pertencem ou não ao leiloado. Ou seja, um caos. 

Essa  indeterminação  da  área  permite,  inclusive,  que  áreas  que  não
pertencem à TREVO/BRUMASA sejam por ela vendidas.

5 – BENS DA UNIÃO

Os municípios de Gurupá, Anajás, Breves, Portel e Afuá fazem parte do
Arquipélago do Marajó, sendo este um conjunto de ilhas fluviomarinhas, que sofrem
influências de marés, devido à proximidade destas com o Oceano Atlântico e que o
Arquipélago do Marajó como um todo pertence ao domínio do patrimônio da União,
consoante art. 20 da Constituição Federal cc art. 1º do Decreto-Lei nº 9.760/46.

Há também  domínio do Estado do Pará e dos Municípios de     Afuá,    
Anajás, Breves, Gurupá e Portel, o que se deixa de abordar, por escapar da atribuição
federal deste Ministério Público.

Como  se  disse  acima,  as  áreas  alegadamente  de  domínio  da
TREVO/BRUMASA, por terem seus títulos cancelados, ao invés de não pertenceram
agora  a  ninguém,  pertencem à  União,  por  serem  terras  devolutas (art.  20,  II  da
Constituição Federal).
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Na  lição  de  IBRAIM  ROCHA,  TRECCANI,  BENATTI,  HABER  e
CHAVES  (Manual  de  Direito  Agrário  Constitucional,  Editora  Forum,  p.  162),
“devolutas são as terras que não estão aplicadas a algum uso público nacional, estadual
ou municipal; (…) as que não estão no domínio particular, em virtude de algum título
legítimo”.

Registre-se que terras devolutas podem pertencer ao Estado do Pará e
aos Municípios, no que se deixa de aprofundar por, repita-se, escapar da atribuição
federa deste  parquet.  Mas, independente do ente, a área é pública, e não privada da
TREVO/BRUMASA, não podendo ser leiloada pela respectiva massa falida.

Muitas  destas  áreas  do  leilão  podem  ainda  perfeitamente  ser
consideradas  como  terrenos de  marinha,  também bem da União (art.  20,  VII  da
Constituição Federal), quais sejam, aqueles de profundidade de 33 metros, da posição
da linha do preamar-médio de 1831, situados no continente, na costa marítima, e nas
margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés e as que
contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a influência das marés.

 Também  algumas  áreas  do  leilão  se  caracterizam  como  terrenos
marginais,  quais  sejam, “áreas banhadas por correntes navegáveis  que não sofrem
influência das marés ou não a sofrem a partir de determinado ponto de seu curso”,
como  leciona  IBRAIM  ROCHA,  TRECCANI,  BENATTI,  HABER  e  CHAVES
(Manual de Direito Agrário Constitucional, Editora Forum, p. 171).

Outrossim,  muitas  áreas  do  leilão  se  situam  em  áreas  de  várzea.
“Várzea é a área alagadiça que incide no leito maior de um corpo de água, formado
pelo álveo e a calha alagada do rio ou lago (…) o álveo é a extensão superficial a qual
as águas cobrem comumente. (…) Como a água é um bem de  domínio público, o
terreno que  a  suporta,  o  álveo e  o  leito  maior  sazonal  também o são.   (IBRAIM
ROCHA, TRECCANI, BENATTI, HABER e CHAVES, Manual de Direito Agrário
Constitucional, Editora Forum, p. 174).

Ou seja, mais uma vez se verifica que a massa falida da TREVO/BRUMASA
tenta vender bens que na verdade são da União, Estado do Pará ou dos Municípios.

6 – SOBREPOSIÇÃO COM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO FEDERAL

O  MPF  obteve  do  Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da
Biodiversidade – ICMBio a confirmação de que a área ofertada no leilão se sobrepõe
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em  pelo  menos  80%  do  território  da  Reserva  de  Desenvolvimento  Sustentável
(RDS) de Itatupã Baqui (fl. 73), criada pelo Decreto Presidencial de 14 de junho de
2005  (fls.  84/85),  na  qual  residem  atualmente  357  famílias de  trabalhadores  e
trabalhadoras extrativistas, sendo que a Secretaria de Patrimônio da União, através do
processo  nº  04905004817/2011-85,  constatou  ser  legítima  proprietária  das  áreas
inseridas na RDS Itatupã Baquiá (fl. 75/77), considerada, indubitavelmente, bem da
União por força do art. 20, III, da CF/88 e art. 1, “b” do Decreto-Lei nº 9.760, de
05/09/1946.

Às fls 78/83 consta tabela extraída do livro 2 do cartório de registro de
imóveis, com a descrição dos imóveis que se sobrepõe ao território da RDS, tendo sido
ressaltado que  o  imóvel  descrito  no  edital  como BRUMASA VIII,  no  cartório  de
Gurupá está com o nome de Tauary, fornecida pelo ICMBio (fl. 74).

Não pode um leilão vender unidade de conservação federal.

7  –  SOBREPOSIÇÃO  COM  ÁREAS  AFETAS  À  REFORMA AGRÁRIA -
INCRA

Constam nos autos, em anexo,  anexo, fls. 54-verso, planilha na qual
se evidencia que 13093 famílias são beneficiárias da Reforma Agrária nos Municípios
objeto do leilão. E isto é só o início, considerando-se que na região Norte, o número de
ribeirinhos é muito maior do que os beneficiários da reforma agrária.

Estes povos são diuturnamente molestados – inclusive com violências
e graves ameaças -  por  supostos proprietários de terras,  que na maioria das vezes
constata-se serem “grileiros” (donos “no papel”, cujo domínio é originário de fraudes
cartoriais), o que inclusive atenta contra terrenos da União.

O signatário  obteve  um mapa elaborado pela  Cartografia  do Incra,
contendo os  Projetos  agroextrativistas  criados  na  região  dos  municípios  de  Portel,
Breves,  Afuá,  Gurupá  e  Anajás/PA,  a  relação  dos  beneficiários  nesses  PAES,  e  a
pesquisa  cadastral  sobre  os  imóveis  citados  no  Edital  (leilão  do  Marajó),  onde  se
observa que vários  imóveis,  alegadamente,  da  empresa BRUMASA, hoje Indústria
Trevo Ltda., ofertados no leilão estão com sua situação cadastral cancelada, fls. 53/61.
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O mapa acima mostra que boa parte da área do leilão é banhada
por  rio  federal,  por  sua  interestadualidade  (banha  ao  mesmo  tempo  o  Estado  do
Amapá, à oeste e Estado do Pará a leste), havendo assim bem da Un  ião (terrenos de
marinha,  terrenos  marginais  e  áreas  de  várzea),  conforme  verificado  em  capítulo
próprio, que não poderia ser apropriado pela TREVO/BRUMASA, e por tabela, não
pode ser ora leiloado.
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RELAÇÃO DE PAE'S/REGIÃO DO MARAJÓ*

PAE ILHA MUNICÍPIO NÚMERO  DE  FAMÍLIAS  BENEFICIÁRIAS
DO PROGRAMA DE REFORMA AGRÁRIA

DO MEIO AFUÁ 444

MARACUJÁ I AFUÁ 237

RASA AFUÁ 128

TELES AFUÁ 44

CALDEIRÃO AFUÁ 78

CONCEIÇÃO I AFUÁ 183

SALVADOR AFUÁ 228

QUEIMADA AFUÁ 717

DOS CARÁS AFUÁ 167

PANEMA AFUÁ 137

JURUPARI I AFUÁ 276

BAIANO AFUÁ 91

CHARAPUCU AFUÁ 680

DO PARÁ AFUÁ 898

MARAJOZINHO AFUÁ 36

ARARAMA I AFUÁ 44

CAJUUNA AFUÁ 23

JURARA AFUÁ 18

MACUJUBIM BREVES 196

ATURIÁ BREVES 194

DOS MACACOS BREVES 1539

MIRITIAPINA BREVES 230

ITUQUARA BREVES 281

PRACAXI BREVES 357

BUIUSSU BREVES 189

LIMÃO BREVES 648

PEREIRA BREVES 112

SANTO AMARO II BREVES 270

JEJUTEUA BREVES 147

JAPICHAUA BREVES 249

MUTUNQUARA BREVES 158

ARANAI BREVES 260

PURURÉ BREVES 114
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MUTUTI BREVES 531

JACAREZINHO BREVES 252

CORRE BREVES 200

GUARIBAS BREVES 125

NAZARÉ BREVES 49

SANTO ANTONIO VI BREVES 86

ITAPUPÃ-BAQUIÁ GURUPÁ 350

DAS CINZAS GURUPÁ 79

DAS PRACUUBINHAS GURUPÁ 11

URUTAÍ GURUPÁ 103

GRANDE DE GURUPÁ GURUPÁ 1078

SANTA BÁRBARA GURUPÁ 17

GURUPAÍ GURUPÁ 60

GRANDE PACAJAÍ PORTEL 541

BAIXO ANAJÁS I ANAJÁS 147

BAIXO ANAJÁS II ANAJÁS 91

TOTAL GERAL: 13.093

AS  ILHAS  MUCURA,  PATUÁ,  SITIO  PATAUÁ,  BARREIRO,  MATÁ-MATÁ,
ROBERTA, PORQUINHOS, TUCUNARÉ, SUSANA e PRACUUBAS DE GURUPÁ
estão em fase de criação e os processos estão tramitando no INCRA; 

Em 16/05/2016

*Fonte: SIPRA- Sistema de Informações dos Projetos de Reforma Agrária
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PESQUISA DA SITUAÇÃO CADASTRAL NO SNCR DOS IMÓVEIS RURAIS
CONSTANTES DO EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO PARA VENDA DE

BENS DA MASSA FALIDA DE INDÚSTRIA TREVO LTDA, DO PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ – 1ª Vara de Falências e Recuperações

Judiciais do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR.

DATA: 02/05/2016

Nome do
Proprietário

Nome do
Imóvel

Município Código do imóvel no
SNCR

Área (ha) Situação
Cadastral

Brumasa-IV Ilha do Cacau Gurupá 045.055.936.057-0 472,0000 Ativo

Brumasa-V Limão do Cajiri “ 045.055.936.065-7 3.502,0000 Cancelado

“ Bacabal “ “
3.019,0000

“

Brumasa-VI Turé/Jupari “ 045.055.936.073-8 7.171,0000 Cancelado

“ Turé “ “ 4.876,0000 “

Brumasa-VII Pirangy/Jaburú “ 045.055.936.081-9 1.768,0000 Ativo

Brumasa-VIII Tauri “ 045.055.936.090-8 3.464,5330 Cancelado

Coqueiro “ “ 3.646,5330 “

Enseada “ “ 410,000 “

Brumasa-IX Laranjal/Jaburú “ 045.055.936.103-3 962,0000 Ativo

Brumasa-X Igatú “ 045.055.936.111-4 1.633,0000 Cancelado
São Sebastião/

Stª Cruz “ “ 260,0000 “

Messias/Tabatin
ga

“ “ 948,0000 “

Alegre “ “ 3.464,5098 “

Gadelha “ “ 3.464,5098 “

São Luis “ “ 416,0000 “

Silvino/Cunaby “ “ 451,0000 “
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Nome do
Proprietário

Nome do
Imóvel

Município Código do imóvel no
SNCR

Área (ha) Situação
Cadastral

Brumasa-X

Cont........
Igarapé

Ueucurí/Baião
Gurupá 045.055.936.111-4 1.090,0000 Cancelado

Sebastiõ/Tauari “ “ 424,0000 “

Susana “ “ 497,0000 “

Santana da Boa
Vista

“ “ 265,0000 “

Catuaba/Catuba “ “ 420,0000 “

Fortaleza “ “ 1.056,0000 “

Siribá “ “ 1,157,0000 “

Fortaleza do
Jaburú

“ “ 221,0000 “

Brumasa-XII Ilha do Surubim “ 045.055.936.138-6 227,0000 Ativo

Brumasa-XIII Senhor do Bom
Fim

“ 045.055.936.146-7 706,0000 Cancelado

Bacabal do Rio
Braquiá Branco

“ “ 780,0000 “

Boa fé “ “ 1.104,0000 “

Piracuy do
Ribeiro

“ “ 388,0000 “

Belo Prazer “ “ 784,0000 “

S.Sebastião/Tau
ari

“ “ 924,00000 “

São José “ “ 336,0000 “

Stª Maria “ “ 968,0000 “

Braga “ “ 968,0000 “

Abreu “ “ 2,178,0000 “

Brumasa-XIV Conceição “
045.055.936.154-8

328,0000 Cancelado

Bom Intento “ “ 340,0000 “

Limão “ “ 796,0000 “
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Nome do
Proprietário

Nome do
Imóvel

Município Código do imóvel no
SNCR

Área (ha) Situação
Cadastral

Vista Alegre
“ “ 296,0000 “

Romão “ “ 930,0000 “

Paraiso “ “ 458,0000 “

Bonfim “ “ 386,0000 “

Capoeirão “ “ 936,0000 “

Recreio/Canela “ “ 708,0000 “

Cocadinho “ “ 694,0000 “
Brumasa-XIV

Cont......
Boa Vista Gurupá

“
045.055.936.154-8 360,0000 Cancelado

Boa Esperança “ “ 576,0000 “

Caetano “ “ 71,0000 “

Vista Alegre-II “ “ 105,0000 “

Tracuá-I “ “ 574,0000 “

Tracuá-II “ “ 220,0000 “

Patauá “ “ 640,0000 “

Repartimento “ “ 290,0000 “

Bom Jesus “ “ 420,0000 “

Sitio Alegre-II “ “ 1.543,0000 “

Cidade “ “ 1,889,0000 “

Capinal “ “ 1,493,0000 “

Menino Deus “ “ 762,0000 “

Sitio Alegre-I “ “ 2.771,0000 “

Brumasa-XV Macaco “ 045.055.936.162-9 279,0000 Ativo

Stª Mª
Castelana

“ “ 506,0000 “

Manoel José “ “ 1.223,0000 “

Brumasa-XVI Stª Rosa “ 045.055.936.170-0 432,0000 Ativo
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Nome do
Proprietário

Nome do
Imóvel

Município Código do imóvel no
SNCR

Área (ha) Situação
Cadastral

Rufino Grande “ “ 3.369,0000 “

Brumasa-XVII Firmino “ 045.055.936.189-0 760,0000 Ativo

Brumasa-XVIII Stº Antonio “ 045.055.936.197-1 1.899,0000 Ativo

Brumasa-XIX João Batista “ 045.055.936.200-5 1.180,0000 Cancelado

Mararuzinho “ “ 122,0000 “

Laranja da Terra “ “ 2.187,0000 “

Bom Jesus “ “ 1.092,0000 “

São João “ “ 388,0000 “

Sapateiro “ “ 448,0000 “

Belém “ “ 136,0000 “

Brumasa-XX Boa Vista “ 045.055.936.219-6 530,0000
Cancelado

Boa Fé “ “ 2.330,0000 “

Stª Maria “ “ 230,0000 “

Urucuri “ “ 1.650,0000 “
Brumasa-XX

Cont...... Escalvado Gurupá 045.055.936.219-6 490,0000 Cancelado

Limão “ “ 300,0000 “

Repartimento “ “ 900,0000 “

Stº Antº do Uruai “ “ 1.900,0000 “

Brumasa-XXI Pirara
“

045.055.309.176-0 430,0000 Ativo

E Colégio “ “ 420,0000 “

Stº Antº do
Cocal

“ “ 380,0000 “

Brumasa-XXII Leopoldo “ “ 432,0000 “

Boa Vista “ “ 250,0000 “

Mucuripe “ “ 344,0000 “

Maguari “ “
1,181,0000

“
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Nome do
Proprietário

Nome do
Imóvel

Município Código do imóvel no
SNCR

Área (ha) Situação
Cadastral

Uruitá “ “ 155,0000 “

Cruzeiro “ “ 143,0000 “

Brumasa-XXIV
E

Stª Rosa “ 045.055.006.165-7 484, Ativo

   Brumasa-XXV Cajuzinho “ “ 1.142,0000 “

Brumasa-XVII Roçado Anajás 045.020.936.480-3 5.750,0000 Cancelado

Bom Jardim “ “ 9.017,0000 “

Stº Antonio “ “ 3.025,0000 “

Amazonia “ “ 850,0000 “

Anta “ “ 1.087,0000 “

Assacu “ “ 11.720,000
0

“

Carapanã “ “ 2.891,0000 “

Manorana “ “ 1.104,0000 “
 

Abacatal / Vista
Alegre

“ “ 3.628,0000 “

Livramento “ “ 1.050,0000 “

Timbó “ “ 3.197,0000 “

Porta Balaio “ “ 1.274,0000 “

Estirão “ “ 2.497,0000 “

Brusama-XXVIII Miranda “ 045.020.936.499-4 731,0000 Cancelado

Conceição das
Cruzes

“ “ 1.296,0000 “

Laranjal “ “ 3.668,0000 “
Brumasa-XVIII

Cont....... Mangueira Anajás 045.020.936.499-4 244,0000 Cancelado

Conceição “ “ 850,0000 “

Retirinho “ “ 480,0000 “

Flores “ “ 308,000 “
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Nome do
Proprietário

Nome do
Imóvel

Município Código do imóvel no
SNCR

Área (ha) Situação
Cadastral

Arumazal “ “ 850,0000 “

Pretinho “ “ 68,00000 “

Cajueiro “ “ 88,0000 “

Conceição-II “ “ 68,0000 “

Mangal “ “ 320,0000 “

Brumasa-XIX Tauari “ 045.020.936.502-8 72,0000 Ativo

Brumasa-XXX Veado “ 045.020.936.510-9 3.433,0000 Ativo

Anapú-I Poço Redondo Portel 045.071.048.909-8 9.850,5000 Ativo

Anapú-II
Pau D’arco

“ 045.071.048.917-9 10.000,000
0

Cancelado

Pedreira Pedreira “ 045.071.048.321-9 15.906,000
0

Cancelado

Brumasa-XXXIX Vista Alegre Afuá 045.012.936.405-5 1.822,0000 Ativo

Capote “ “ 1.058,0000 “

Brumasa-XL Porto da Caçada “ 045.012.936.413-6 552,0000 Ativo

Brumasa-XLI Mocambo “ 045.012.936.421-7 392,0000 Ativo

Mocambinho “ “ 284,0000 “

Jurará “ “ 949,0000 “

Brumasa-XLII Jubati “ 045.012.936.430-6 530,0000 Ativo

Brumasa-XLIII Nazaré “ 045.012.936.448-9 1.200,0000 Ativo

Brumasa-XLIV Assaituba “ 045.012.936.456-0 392,0000 Ativo

Brumasa-XLV Laranjal “ 045.012.936.464-0 865,0000 Ativo

Brumasa-XLVI Boa Esperança “ 045.012.936.472-1 1.250,0000 Cancelado

Fartura “ “ 10.492,000
0

“
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Nome do
Proprietário

Nome do
Imóvel

Município Código do imóvel no
SNCR

Área (ha) Situação
Cadastral

BrumasaXLVII Alegria “ 045.012.936.529-9 893,0000 Ativo

Brumasa-XLVIII Arunas “ 045.012.007-323-6 729,0000 Ativo

Brumasa-XI Ilha do Arapará Breves 045.039.936.120-1 450,0000 Ativo

Brumasa-XXII Princesa do
Aranaí

“ 045.039.936.235-6 5.520,0000 Cancelado

Brumasa-XXII São Roque do
Carapanã

Branco

“ “
1.800,0000

“

Boa Vista do
Ituquara

“ “ 360,0000 “

Bacaba “ “ 221,0000 “

S. Martinho do
Carapanã

Branco

“ “ 140,0000 “

Boca do
Carapanã

Branco

“ “ 1.375,0000 “

Leandro “ “ 1.338,0000 “

Boa Vista do
Itaquara

“ “ 1.166,0000 “

S. Miguel do
Carapanã

Branco

“ “ 280,0000 “

Paraíso-II “ “ 245,0000 “
Stº Antº do

Ituquara “ “ 525,0000 “

Mercurio “ “ 26,0000 “

Paraíso do
Ituquara

“ “ 168,0000 “

Stº Antº do
Carapanã

Branco

“ “ 381,0000
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Nome do
Proprietário

Nome do
Imóvel

Município Código do imóvel no
SNCR

Área (ha) Situação
Cadastral

Brumamsa-XIII Stª Luzia “ 045.039.936.243-7 532,0000 Ativo

São Francisco “ “ 1.172,0000 “

Stª Rosa “ “ 1.964,0000 “
0

Brumasa-XXIV Figueiredo “ 045.039.936.251-8 380,0000
Ativo

S. Sebastião do
Ituquara das

Terras

“ “ 1.850,0000 “

Cruzeiro do
Limão

“ “ 1.614,0000 “

Nª Srª do Carmo “ “ 379,0000 “

Novo Cruzeiro
do Limão

“ “
67,0000

“

Brumasa-XXV Bom Retiro do
Limão

“ 045.039.936.260-7 115,0000 “

Stª Maria do
Cumaru

“
“

“ 482,0000 “

Brumasa-XXVI

Cont..........
São Raimundo Breves

“
045.039.278-0 312,0000 Cancelado

Matapy “ “ 1.225,0000 “

Maria Móia “ “ 850,0000 “

Abacatal “ “ 363,0000 “

Cumaru Miry “ “ 2.150,0000 “

Stº Antonio “ “ 288,0000 “

Brumasa-XXVII Nogueira “ 045.039.936.286-0 525,0000 Ativo

Brumasa-XXVIII Curumuzinho “ 045.036.936.294-1 157,0000 Ativo
 

Conceição “
“

140,0000 Ativo

Flexal “ “ 487,0000 “
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Nome do
Proprietário

Nome do
Imóvel

Município Código do imóvel no
SNCR

Área (ha) Situação
Cadastral

Stª Maria “ “ 250,0000 “

Stª Rosa “ “ 188,0000 “

Brumasa-XXIX Santa Rosa “ 045.039.936.308-5 556,0000 Ativo

Brumasa-XXX Cruzeiro “ 045.039.936.316-6 237,0000 Ativo

Brumasa-XXXI Nazaré do
Japurú

“ 045.039.936.324-7 106,0000 Ativo

Brumasa-XXXII
Stª Cruz do

Buissú

“ 045.039.936.332-8 295,0000 Ativo

Stº Amaro “ “ 125,0000 Ativo
 

Conceição “ “ 136,0000 “

Brumasa-XXXII Boa Vista do S.
Pedro

“ 045.039.936.340-9 116,0000 Ativo

Brumasa-XXXIV São Joaquim “ 045.039.936.359-0 95,0000 Ativo

Brumasa-XXXV Santa Julia “ 045.039.936.367-0 112,0000 Ativo

Brumasa-XXXVI Patateua “ 045.039.936.375-1 127,0000 Ativo

Stª Luzia do
Baianinho

“ “ 65,0000 “

Brumasa-VII Nazaré
“

045.039.936.383-2 223,0000 Ativo

Brumasa-
XXXVIII

Vitória “ 045.039.936.391-3 7.475,0000 Cancelado

Não se  pode alienar,  por leilão,  sem qualquer reserva ou restrição,
áreas afetas a reforma agrária e aos legítimos interesses do INCRA.

8  –  ÁREA  TRADICIONALMENTE  OCUPADA  POR  COMUNIDADES
TRADICIONAIS. AMEAÇA A POSSE AGROECOLÓGICA. AUMENTO DOS
CONFLITOS  FUNDIÁRIOS.  VULNERABILIDADE  FÍSICA,  MORAL,
TERRITORIAL E CULTURAL DOS POVOS DA FLORESTA. AUSÊNCIA DE
CONSULTA PRÉVIA,  LIVRE  E  INFORMADA (CONVENÇÃO  Nº  169  DA
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OIT).

O Ministério Público Federal luta pelos povos da floresta.

Há,  no  MPF,  a  6ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão,  que  trata
exclusivamente de índios, quilombolas e comunidades tradicionais, no que se incluem
os ribeirinhos do Arquipélago do Marajó,  aqui atingidos diretamente com eventual
leilão de suas áreas.

As  áreas objeto do leilão, como se disse, são de “propriedade” da União.
Acrescenta-se agora que são de “uso” e de “posse” agroecológica das comunidades
tradicionais, dos ribeirinhos amazônidas.

Essa posse é formalizada por ato da União (Secretaria do Patrimônio da
União - SPU), que concede a essas comunidades tradicionais autorização para o uso
sustentável da área, através de  documento chamado TAUS – Termo de Autorização de
Uso Sustentável. 

É requisito para a concessão de TAUS que a família tenha a posse da
área com antiguidade, tradicionalidade e sustentabilidade.

Nos Municípios abrangidos pelo leilão, houve expedição pela SPU de
2.030 TAUS em Gurupá, 2.953 em Anajás, 2.437 em Breves, 3.018 em Portel e
4.473 em Afuá; sendo que o número de comunidades tradicionais é bem maior, porque
nem todos os ribeirinhos no Marajó possuem TAUS.

 Ou seja, são mais de 14.911 famílias.

É uma atrocidade a massa falida vender área em que há 14.000 famílias.
Se esta catástrofe vier a ocorrer, haverá verdadeiro caos social, e aumento exponencial
da já presente conflituosidade fundiária. 

O  leilão,  se  concretizado,  aumentará  a  vulnerabilidade  física,  moral,
territorial e cultural desses povos. 

Ademais, a Convenção nº 169 da OIT, com força normativa superior à lei
(STF RE 466.343, em 03/12/2008) determina que havendo ameaça a propriedade ou
posse  dessas  comunidades  tradicionais,  elas  deverão  ser  consultadas  de  modo
prévio, livre e informado, o que não ocorreu.

Não  pode  haver  leilão  sem  essa  consulta,  sob  pena  inclusive  dessa
alienação ser impugnada na Corte Interamericana de Direitos Humanos, por praticada ao
arrepio da Convenção nº 169 da OIT.
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Segue  toda  a  fundamentação  jurídica  para  a  proteção  dos  povos  da
floresta, o que a arrematação dos imóveis lesarão:

O desenvolvimento sustentável deve ser tido na promoção da melhoria
da  qualidade  de  vida  dos  povos  e  comunidades  tradicionais  nas  gerações  atuais,
garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras e respeitando os seus
modos de vida e as suas tradições (art. 1º, V do Anexo, do decreto nº 6.040/2007).

São  objetivos  específicos  da  Política  Nacional  de  Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais garantir aos povos e comunidades
tradicionais  seus  territórios,  e  o  acesso  aos  recursos  naturais  que  tradicionalmente
utilizam para sua reprodução física, cultural e econômica; reconhecer, com celeridade,
a auto-identificação dos povos e comunidades tradicionais, de modo que possam ter
acesso pleno aos seus direitos civis individuais e coletivos; assegurar o pleno exercício
dos  direitos  individuais  e  coletivos  concernentes  aos  povos  e  comunidades
tradicionais,  sobretudo  nas  situações  de  conflito  ou  ameaça  à  sua  integridade;
reconhecer,  proteger  e  promover  os  direitos  dos  povos e  comunidades  tradicionais
sobre os seus conhecimentos, práticas e usos tradicionais (art. 3º, I, VI, XIV e XV do
Anexo, do decreto nº 6.040/2007).

Os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com a
participação dos povos interessados, uma ação coordenada e sistemática com vistas a
proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua integridade (art. 2º, 1.
da Convenção nº 169 da OIT, com força normativa superior a lei).

Não deverá ser empregada nenhuma forma de força ou de coerção que
viole os direitos humanos e as liberdades fundamentais dos povos interessados (art. 3º,
2. da Convenção nº 169 da OIT, com força normativa superior a lei).

Os  governos  deverão  respeitar  a  importância  especial  que  para  as
culturas e valores espirituais dos povos interessados possui a sua relação com as terras
ou territórios,  ou com ambos,  segundo os  casos,  que eles  ocupam ou utilizam de
alguma maneira e, particularmente, os aspectos coletivos dessa relação; a utilização do
termo "terras" deverá incluir o conceito de territórios, o que abrange a totalidade do
habitat das regiões que os povos interessados ocupam ou utilizam de alguma outra
forma (art. 13º, 1. e 2. da Convenção nº 169 da OIT, com força normativa superior a
lei).

Deve-se reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e
de  posse  sobre  as  terras  que  tradicionalmente  ocupam.  Além  disso,  nos  casos
apropriados,  deverão  ser  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
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subsistência  (art. 14, 1.  da Convenção nº 169 da OIT, com força normativa superior a
lei); 

Os  governos  deverão  adotar  as  medidas  que  sejam  necessárias  para
determinar as terras que os povos interessados ocupam tradicionalmente e garantir a
proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse; e que deverão ser instituídos
procedimentos adequados no âmbito do sistema jurídico nacional para solucionar as
reivindicações  de  terras  formuladas  pelos  povos  interessados   (art.  14,  2.  e  3.  da
Convenção nº 169 da OIT, com força normativa superior a lei); 

Os direitos dos povos interessados aos recursos naturais existentes nas
suas terras deverão ser especialmente protegidos. Esses direitos abrangem o direito
desses povos a participarem da utilização, administração e conservação dos recursos
mencionados  (art. 15, 1. da Convenção nº 169 da OIT, com força normativa superior a
lei);

Os  povos  interessados  não  deverão  ser  transladados  das  terras  que
ocupam; e quando, excepcionalmente, o translado e o reassentamento desses povos
sejam considerados necessários,  só poderão ser efetuados com o consentimento dos
mesmos, concedido livremente e com pleno conhecimento de causa. Quando não for
possível obter o seu consentimento, o translado e o reassentamento só poderão ser
realizados após a conclusão de procedimentos adequados estabelecidos pela legislação
nacional,  inclusive  enquetes  públicas,  quando  for  apropriado,  nas  quais  os  povos
interessados tenham a possibilidade de estar efetivamente representados (art. 16, 1. e 2.
da Convenção nº 169 da OIT, com força normativa superior a lei).

Deverá  se  impedir  que  pessoas  alheias  a  esses  povos  possam  se
aproveitar dos costumes dos mesmos ou do desconhecimento das leis por parte dos
seus membros para se arrogarem a propriedade, a posse ou o uso das terras a eles
pertencentes (art. 17, 3. da Convenção nº 169 da OIT, com força normativa superior a
lei),

A  lei  deverá  prever  sanções  apropriadas  contra  toda  intrusão  não
autorizada nas terras dos povos interessados ou contra todo uso não autorizado das
mesmas  por  pessoas  alheias  a  eles,  e  os  governos  deverão  adotar  medidas  para
impedirem tais infrações (art. 18 da Convenção nº 169 da OIT, com força normativa
superior a lei).

As áreas de várzeas e mangues enquanto leito de corpos de água federais;
as áreas de praia marítima ou fluvial federais; os acrescidos de marinha e marginais de
rio  federais;  os  terrenos  de  marinha  e  marginais  presumidos  são  consideradas
indubitavelmente  da  União,  por  força  constitucional,  e  sobre  elas  qualquer  título
privado é nulo (art. 2º caput e §1º da Portaria SPU nº 89/2010).
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O Termo de  Autorização de  Uso Sustentável  –  TAUS  é  outorgado  a
grupos  culturalmente  diferenciados  e  que  se  reconhecem como tais,  que  possuem
formas próprias de organização social, que utilizam áreas da União e seus recursos
naturais como condição para sua reprodução cultural, social, econômica, ambiental e
religiosa utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela
tradição (art. 4º da Portaria SPU nº 89/2010).

É vedada a outorga da Autorização de Uso para atividades extensivas de
agricultura, pecuária ou outras formas de exploração ou ocupação indireta de áreas da
União,  não  caracterizadas  como  atividades  tradicionais  agroextrativistas  ou
agropastoris de organização familiar ou comunitária para fins de subsistência e geração
de renda (art. 4º, §1º da Portaria SPU nº 89/2010).

Para  a  obtenção  da  autorização  de  uso,  individual  ou  coletiva,  o
interessado ou sua entidade representativa deverá comprovar a posse tradicional da
área da União e a utilização sustentável dos recursos naturais, por qualquer meio de
prova admitida em direito (art. 4º, §2º da Portaria SPU nº 89/2010).

O Termo de Autorização de Uso Sustentável  –  TAUS será  outorgado
respeitando  a  delimitação  de  15m presumíveis  dos  terrenos  marginais  ou  de  33m
presumíveis dos terrenos de marinha; e respeitados os limites de tradição das posses
existentes no local (art. 5º da Portaria SPU nº 89/2010).

A delimitação da área da União para a outorga do Termo de Autorização
de  Uso  Sustentável  -  TAUS  deverá  respeitar  os  limites  de  tradição  das  posses
existentes no local, a ser definido com a participação das comunidades diretamente
beneficiadas,  respeitando as peculiaridades locais  dos ciclos naturais  e  organização
comunitária territorial das práticas produtivas (art. 6º da Portaria SPU nº 89/2010); 

A Lei nº 9636, de 15 de maio de 1998, estabelece que cabe à Secretaria
do Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão executar
ações de identificação, demarcação, cadastramento, registro e fiscalização dos bens
imóveis da União, bem como a regularização das ocupações nesses imóveis, inclusive
de assentamentos informais de baixa renda, podendo, para tanto, firmar convênios com
os  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios  em  cujos  territórios  se  localizem  e,
observados os procedimentos licitatórios previstos em lei,  celebrar contratos com a
iniciativa privada (art. 1º).

A Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, dispõe em seu art. 4º que não
serão passíveis de alienação ou concessão de direito real de uso, nos termos desta Lei,
as ocupações que recaiam sobre áreas reservadas finalidades de utilidade pública ou de
interesse social a cargo da União, de florestas públicas, nos termos da Lei nº 11.284, de
02 de março de 2006, de unidades de conservação ou que sejam objeto de processo
administrativo voltado à criação de unidades de conservação, conforme regulamento. 

Ainda os termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 4º da Lei nº 11.952/2009
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que estabelecem que áreas ocupadas que abranjam parte ou a totalidade de terrenos de
marinha,  terrenos  marginais  ou  reservados,  seus  acrescidos  ou  outras  áreas
insuscetíveis de alienação nos termos do art. 20 da Constituição Federal, poderão ser
regularizadas mediante outorga de título de concessão de direito real de uso; e que as
terras ocupadas por comunidades tradicionais que façam uso coletivo da área serão
regularizadas de acordo com as normas específicas, aplicando-se-lhes, no que couber,
os dispositivos desta Lei. 

A dignidade  da  pessoa  humana  é  um dos  fundamentos  da  República
Federativa do Brasil (art. 1°, III, da CRFB/88);

Os direitos à vida, integridade física e liberdade são direitos humanos
com  atributos  de  irrenunciabilidade,  inalienabilidade,  imprescritibilidade  e
universalidade.

Por  fim,  a FUNDAÇÃO  NACIONAL  DO  ÍNDIO  (FUNAI),
Coordenação  Técnica  Local  em  Belém,  em  consulta  a  seus  arquivos,  identificou
preliminarmente  a presença de comunidade indígena da TI Konomitinga, localizada
na margem direita do Rio Pacajá, no município de Portel (fls. 90/92), sendo que se
aguarda o levantamento a ser realizado pela Divisão de Proteção Territorial da FUNAI
em Brasília que fornecerá informações complementares existentes em seu acervo. A
imprecisão  das  áreas  descritas  no  edital  de  leilão  dificulta  este  trabalho  de
identificação acerca da sobreposição exata. 

III – CONCLUSÃO E PEDIDO

Pelos motivos acima expostos, considerando que os bens não devem ir a
leilão por ausência de títulos de propriedade, no que se inclui títulos de posse não
legitimados;  se basearem em títulos de propriedade cancelados, por determinação do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inclusive por serem maiores de 2.500 hectares,
sem autorização do Congresso Nacional;  pela nulidade dos títulos por  ausência de
destacamento  do  domínio  público  para  o  domínio  particular;  pela
indeterminação/imprecisão das áreas, a inviabilizar a alienação; por se consistirem em
bens da União (terras devolutas, terrenos de marinha, terrenos marginais e áreas de
várzea);  pela  sobreposição com unidade de conservação federal;  pela  sobreposição
com áreas afetas à reforma agrária – INCRA - 13.093 famílias; e principalmente, por
se  tratarem de áreas  tradicionalmente  ocupadas  por  comunidades  tradicionais,  com
posse antiga e agroecológica – 14.911 famílias,  requer o MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL seja  considerada  nula  a  arrecadação  efetuada  pela  massa  falida,  e
cancelado definitivamente o   leilão. 
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Belém/PA, 26 de agosto de 2016.

PATRICK MENEZES COLARES
Procurador da República
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