
EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA   SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA

DE TUCURUÍ-PA

Inquérito Civil Público 1.23.007.000199/2014-60

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo Procurador da República

que ao final subscreve, vem, com fundamento nos artigos 127 e 129, III, da Constituição da

República, bem como nos artigos 2º e 6º, VII, a e c, ambos da Lei Complementar nº 75/93, e

nos artigos 1º, 2º, 5º e 21, todos da Lei nº 7.347/85, c/c art. 81 da Lei nº 8.078/90, propor a

presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA, 

COM PEDIDO DE LIMINAR

em  face  do  INSTITUTO  DE  COLONIZAÇÃO  E  REFORMA

AGRÁRIA,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  representada  pela  Procuradoria

Seccional Federal em Marabá/PA, com endereço na folha 32, quadra 19, Lote Especial, bairro

Nova Marabá, marabá/PA, Cep: 68508-180, 3º Pavimento e da

UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público interno, representada pela

Advocacia-Geral  da União no Estado,  cujo endereço é Av. Assis de Vasconcelos,  625 - Campina,

Belém - PA, 66017-070 .

Pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.
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I – DO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA

A demanda visa  a  obtenção  de  provimento  jurisdicional

para que o INCRA e o Programa Terra Legal realize a regularização fundiária  das

famílias que hoje ocupam a Fazenda Petrópolis no Município de Tucuruí.

II – DOS FATOS

Trata-se de inquérito civil, instaurado a partir de denúncias

prestadas nesta Procuradoria da República, no ano de 2014, por 

 e  ,  os  quais  relatam  irregularidades  e

ameaças que estariam ocorrendo na Fazenda Petrópolis, localizada na zona rural do

Município de Tucuruí.

Às fls. 03/06, constam as declarações de 

 e , , 

.  

.

Segundo  informações  dos  declarantes,  o  INCRA iniciou

negociações com o proprietário da Fazenda Petrópolis, o  Sr.  Daniel Jardim, para

adquirir as glebas  11  e 12 da fazenda e destiná-las ao assentamento das famílias

que já se encontravam no local. No entanto, as negociações não prosperaram, por

suposta falta de iniciativa do INCRA,  na pessoa do então gestor,  o  Sr.  Gilvan

Ribeiro  dos  Reis.  Os  declarantes  também  informaram   que  estavam  sendo

pressionados a abandonar suas residências e terras por pistoleiros contratados pelo

proprietário  da  fazenda.  Também fizeram denúncias  contra  o  Sr.  

, acusando-o de ser conivente com os autores das ameaças.

Em depoimento prestado nesta Procuradoria (fls. 21/22), o

 confirmou os casos de

agressões e ameaças que ocorreram na Fazenda Petrópolis. Relatou ainda que, em

reunião ocorrida em 17/07/2014, com participação da Ouvidoria Agrária Nacional

e o “Terra Legal” teria se comprometido,  em parceria com o INCRA, a realizar
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vistoria na Fazenda Petrópolis, para levantamento da situação da cadeia dominial e

patrimonial e identificação dos ocupantes. Relatou, ainda, que tal vistoria não foi

realizada nem pelo INCRA nem pelo “Terra Legal”.

O  INCRA informou  (fl.  24)  que  a  área  da  Fazenda

Petrópolis  não  é  projeto  de  assentamento  do  INCRA.  Informou,  ainda,

que o Processo Administrativo nº 54600.001053/2003-69, formalizado na

SR-27, em nome do Sr. , encontrava-se no Gabinete

da SR-27, em Marabá, para ser remetido ao Instituto Terra Legal, visando à retomada

da área em questão.

Às  fls.  28,  o  Sr.   solicita

audiência  para  relatar  situações  de  conflitos,  homicídios  e  queima  de  casas  de

famílias, na Fazenda Petrópolis.

Às fls. 42 o INCRA informa que o lote 12, não é apto para

reforma  agraria,  entretanto,  o  programa  Terra  Legal  manifestou  interesse  em

regularizá-los para as famílias ocupantes. Quanto ao Lote 11, informa que está em

fase de conclusão estudo para criação de Projeto de assentamento.

Às fls, 54 o Incra de Tucuruí informa:

De acordo com  Terra  Legal/Marabá,(e-mail em anexo)

no Lote 12, os próprios ocupantes estão providenciando

por suas contas o Geo de suas posses e requerendo a

regularização  junto  ao  Terra  Legal, uma  vez  que  o

INCRA,  após  estudo  de  viabilidade  de  criação  de

assentamento,  concluiu pela  inviabilidade da implantação

de P.A.;

O Lote 10 e 11 teve o Título cancelado pelo Terra legal que

notificou  o  fazendeiro  recentemente  a  este  respeito.  Foi

impetrado recurso pelo  fazendeiro através  de advogado,

que será despachado para Brasília. Em  função de litígio,

processo na Justiça, cabendo recurso, a regularização deste

lote continua parada. Devido ao Lote 11 ser localizado no
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Município de Pacajá, sua jurisdição passa a ser do Terra

Legal de Altamira/PA.

O cancelamento do Lote 10 está mais adiantado. Que pode

ser notificação do cartório para cancelamento da matrícula.

Às fls. 58, informação do INCRA no seguinte sentido:

O  processo  54600.000608/2016-70  trata  sobre  o  imóvel

rural denominado fazenda Petropolis Lote 12, localizado

nos  municípios  de  Tucuruí  e  Pacajá,  com  área  de

3.031,2808 ha, de propriedade da União Federal.

O imóvel foi vistoriado por uma equipe multidisciplinar que,

em  seu  relatório  técnico,  concluiu  por  não  recomendar  a  criação  de  projeto de

assentamento, em nenhuma de suas modalidades na área;

a) Foram  os  autos

submetidos  ao  CDR  para  arquivamento  e,  pelo

encaminhamento ao Programa  Terra  Legal,  o que

ocorreu  na  92ª  Reunião  Ordinária  do  Comite  de

Decisão Regional – CDR, em cuja deliberação foi

pelo  arquivamento  dos  autos  e  pelo

encaminhamento  á  Divisão  Estadual  de

Regularização Fundiária – SRFA (08), com vistas a

adoção  dos  procedimentos  para  analisar  a

viabilidade de regularização dos ocupantes através

do Programa Terra Legal;

Às  fls.  64,  informação  da  Superintendência  Nacional  de

Regularização Fundiária na Amazônia Legal, informa:

a) Em  relação  ao

Lote  10,  foi  indeferido  o  pedido de  liberação de

cláusula  do  Contrato  de  Alienação  de  Terras

91 3299 0100 - www.prpa.mpf.gov.br
Rua Domingos Marreiros, 690, Umarizal - CEP 66055-210 – Belém/PA                                               
4



Públicas  CATP,  com  área  de  3.000  hectares,  e

declarado a resolução do instrumento de titulação

em  razão  do  descumprimento  das  respectivas

cláusulas. Já notificado e seguindo o procedimento

de reversão do imóvel rural à União.

b) No  que  se  refere

ao Lote 11 este também possuía um título Contrato

de Alienação de  Terras  Públicas  CATP tendo sido

objeto  de  resolução/cancelamento  por  ato  do

Ministro do Desenvolvimento Agrário em razão do

descumprimento  de  anteprojeto  agropecuário.

Recentemente notificado, onde apresentou recurso,

e encaminhado para Brasília.

Ressalte-se  que  no  processo  54600.007335/2016-

81, o Incra deliberou em reunião do CDR do dia

12/12/2016,  pela  inviabilidade  da  criação  do

projeto  de  assentamento  nesta  área,  e

encaminhando  ao  Terra  Legal.  Além  disso,  a

Cartografia  Terra Legal informa que o Lote  11 da

fazenda  Petrópolis,  encontra-se  situado  no

município de Pacajá, logo pertence a jurisdição do

Terra Legal de Altamira.

c) o Lote 12, trata-se de área pública federal sem

qualquer expedição de título, tendo havido a princípio

manifestação de interesse do INCRA e posteriormente

a equipe técnica entendeu não ser viável a criação do

projeto de assentamento, e deliberaram em reunião

de CDR por encaminhamento à regularização pelo

Terra Legal. Disto, os posseiros ocupantes do Lote 12,

já estão fazendo o georreferenciamento e  inserindo

suas áreas no SIGEF para cadastro e requerimento de

regularização fundiária junto ao Terra Legal.
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Foi tentado contato telefônico com a Sra. Andrea, para saber da

atual  situação  da  fazenda  petrópolis,  entretanto,  o  número  registrado  nesta

procuradoria não era da declarante (certidão de fl. 72).

Às  fls.  76,  A  Secretaria  de  Regularização  Fundiária  da

Amazônia  Informa  em  síntese  que  não  há  atualmente  impedimento  para

regularização fundiária das 50 famílias que atualmente ocupam o lote 12 da

Fazenda  Petrópolis,  necessitando  apenas  de  que  os  ocupantes  façam  os

procedimentos administrativos necessários para prosseguimento.

É a síntese dos fatos

III – DO DIREITO

III.1 - Competência da Justiça Federal. 

Sobre a competência da Justiça Federal, desnecessárias maiores

delongas, uma vez que decorre da regra constitucional do art. 109, inciso I, que

determina  a  competência  dos  juízes  federais  quando  a  União  e/ou  entidade

autárquica ocupar o polo passivo de demanda.

Não bastasse, trata-se de gleba federal, titularizada pela União,

sendo inconteste o interesse federal.

III.2- Legitimidade ativa do Ministério Público Federal 

O art. 129, II da Constituição da República Federativa do Brasil

dispõe ser função institucional do Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito

dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados

nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”.

Portanto, o Ministério Público pode ostentar a posição de autor

em demandas judiciais que visem a correção da atividade administrativa, como é o

caso da presente, uma vez que a devida prestação do serviço público é um direito
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fundamental e coletivo.

III.3- da legitimidade Passiva

Verifica-se  a  legitimidade  de  estarem no polo  passivo  tanto  a

União quanto ao Incra, visto que os Decretos nº 7.255, de 04 de agosto de 2010, e

nº 6.812, de 03 de abril de 2009, aprovaram a estrutura hibrida do Programa Terra

Legal.  A coordenação, a supervisão e a normatização estão a cargo da Secretaria

Extraordinária da Regularização Fundiária na Amazônia Legal – Serfal, vinculada

ao  MDA,  enquanto  as  medidas  administrativas  e  atividades  operacionais  são

executados por meio da Superintendência Nacional de Regularização Fundiária na

Amazônia Legal – SRFA, vinculada ao INCRA.

Desta  forma  tanto  a  União  quanto  o  Incra  possuem

responsabilidade no funcionamento do Programa Terra Legal;

III. 4- O PROGRAMA TERRA LEGAL

Os debates acerca da regularização fundiária na Amazônia Legal

entre 2008 e 2009, ensejaram a conversão da Medida Provisória nº 458/2009 na Lei

nº  11.952,  de  junho  de  2009.  A Lei  foi  promulgada  no  intuito  de  acelerar  o

processo de regularização das áreas rurais e urbanas, situadas em terras públicas

federais remanescentes na Amazônia Legal, ficando instituído o Programa Terra

Legal Amazônia.

A Lei  11.952/2009,  em seu  Art.  33,  transferiu  do  Instituto  de

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para o Ministério do Desenvolvimento

Agrário (MDA) a competência para regularização fundiária na Amazônia Legal

pelo prazo de 5 anos, prorrogáveis por igual período. No entanto, cabe ressaltar que

durante o período de renovação, o prazo de vigência foi prorrogado por três anos

consoante o Decreto nº 8.273, de 23 de junho 2014.

Os Decretos nº 7.255, de 04 de agosto de 2010, e nº 6.812, de 03

de  abril  de  2009,  aprovaram  a  estrutura  hibrida  do  Programa  Terra  Legal.  A

coordenação,  a  supervisão  e  a  normatização  estão  a  cargo  da  Secretaria

Extraordinária da Regularização Fundiária na Amazônia Legal – Serfal, vinculada
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ao  MDA,  enquanto  as  medidas  administrativas  e  atividades  operacionais  são

executados por meio da Superintendência Nacional de Regularização Fundiária na

Amazônia Legal – SRFA, vinculada ao INCRA. Para tanto, a SRFA conta com uma

Coordenação-Geral  de  Cartografia;  Coordenação-Geral  Administrativa  e  uma

Coordenação-Geral de Regularização Fundiária.

A estrutura conta ainda com o Departamento de Planejamento,

Monitoramento  e  Avaliação  da  Regularização  na  Amazônia  Legal,  vinculado  à

SERFAL, o qual se encarrega do planejamento  estratégico das ações; estabelece e

afere  metas  e  resultados  e,  constitui  e  mantém  sistemas  de  tecnologia  da

informação para atender as atividades do Programa.

Além  da  Superintendência  e  do  Departamento  sediados  em

Brasília,  o  Programa  Terra  Legal  conta  com  nove  Coordenações  Estaduais

(CERFALs) que coordenam 12 Escritórios Regionais, sendo um em cada estado:

Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Rondônia e Roraima, exceto o

estado do Pará, que conta com 4 escritórios (Altamira, Belém, Marabá e Santarém).

As  frentes  estratégicas  do  Programa  envolvem  o

georreferenciamento, cadastramento, regularização e destinação de áreas e imóveis

localizados em terras públicas federais remanescentes na região amazônica. Para

ocorrer a regularização das terras é importante que sejam executadas um conjunto

de etapas interdependentes, sendo o georreferenciamento uma das mais complexas

e  cruciais  para  garantir  a  gestão  da  malha  fundiária  nacional  e  essencial  para

compor o processo de titulação de um ocupante rural.

No âmbito do Programa Terra Legal, o trabalho de regularização

fundiária  concentra-se  em cerca  de  60  milhões  de  hectares  de  terras  públicas

federais distribuídas em aproximadamente duas mil glebas que estão espalhadas

pelos nove estados da Amazônia Legal.

Outra  importante  etapa  refere-se  ao  acompanhamento  das

cláusulas  resolutivas  (Pós  Titulação),  uma  vez  que  após  a  emissão  do  titulo  é

preciso que ocorra o monitoramento das condições contratuais pactuadas entre o

Estado  e  o  beneficiário  de  título  rural,  que  prevê  o  prazo  de  10  anos  para

pagamento do título. As cláusulas contidas nos títulos referem-se ao disposto no

art.  15 da Lei  11.952/2009 e seu § 1ª  abaixo transcrito,  com referência  a  pós-

titulação:
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Art. 15. O título de domínio ou, no caso previsto no § 4o do

art. 6o, o termo de concessão de direito real de uso deverão conter,

entre  outras,  cláusulas  sob  condição  resolutiva  pelo  prazo  de  10

(dez) anos, que determinem:

I - o aproveitamento racional e adequado da área;

II - a averbação da reserva legal, incluída a possibilidade de

compensação na forma de legislação ambiental;

III - a identificação das áreas de preservação permanente e,

quando couber, o compromisso para sua recuperação na forma da

legislação vigente;

IV - a observância das disposições que regulam as relações

de trabalho; e

V - as condições e forma de pagamento.

§  1º  Na hipótese  de  pagamento  por  prazo  superior  a  10

(dez) anos, a eficácia da cláusula resolutiva prevista no inciso V do

caput deste artigo estender-se-á até a integral quitação.

Uma  das  principais  atribuições  do  Programa  Terra  Legal  é  a

destinação de ocupações rurais, que consiste na regularização das áreas de até 15

módulos  fiscais  (máximo  de  1.500  hectares)  com  ocupação  mansa  e  pacífica

anterior a dezembro de 2004 e, a regularização de áreas urbanas, que é a emissão

de títulos de propriedade a municípios situados em terras públicas federais com

área inferior a 2.500 hectares.

O  processo  de  identificação  das  terras,  que  constitui  o

levantamento das glebas públicas federais arrecadadas em cada região é executado

nos arquivos das unidades regionais do Incra. Em seguida, faz-se a verificação dos

registros dessas áreas junto aos Cartórios de Registro de Imóveis.

O  processo  de  Georreferenciamento,  que  constitui  a  própria

medição  das  áreas  (parcelas)  a  serem  regularizadas,  a  descrição  de  suas

características,  limites  e  confrontações,  a  identificação  dos  ocupantes  e  a

caracterização das ocupações rurais.

Outra fase refere-se ao Geocadastro, que consiste na identificação
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do ocupante da parcela georreferenciada.  Nessa etapa ocorre a formalização do

requerimento  de  regularização  fundiária  e  o  recolhimento  de  documentos

necessários à instrução do processo, seja ele de interesse particular ou público. Esta

fase é realizada em campo, no ato do georreferenciamento, nos escritórios do Terra

Legal ou durante a realização dos “mutirões integrados” de regularização fundiária

e ambiental.

Uma outra etapa na consecução do Programa refere-se justamente

à  Consulta  de  interesse,  a  qual  está  vinculada  ao  trabalho  desenvolvido  pela

Câmara Técnica de Destinação de Terras Públicas Federais na Amazônia Legal,

instituída pela Portaria

Interministerial  369,  publicada em setembro de 2013,  em uma

parceria  entre  Ministério  do  Meio  Ambiente  -  MMA e  MDA para  acelerar  a

destinação e regularização de terras públicas  federais  remanescentes.  A Câmara

Técnica é composta por representantes do INCRA, Fundação Nacional do Índio -

FUNAI, Secretaria de Patrimônio da União – SPU, Serviço Florestal Brasileiro -

SFB e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio.

A consulta de interesse é verificada junto aos órgãos envolvidos,

sob a coordenação da SERFAL algum interesse por parte dos órgãos parceiros.

Existindo manifestação de interesse de apenas um órgão, a destinação é feita ao

interessado. Quando existe mais de um interesse manifestado, a área não pode ser

destinada  sem  que  haja  acordo  entre  as  partes.  Se  não  houver  interesse  e/ou

manifestação dos órgãos consultados, a área é considerada apta para regularização

fundiária  dos  requerentes  que  atenderem  aos  critérios  previstos  na  Lei  nº

11.952/2009. Essa consulta de interesse ocorre de forma paralela não impedindo

que o Processo flua em suas demais fases, sendo, porém, necessária à emissão do

título.

A fase final é a etapa de Titulação que refere-se à emissão dos

títulos de domínio dos imóveis, sendo atendidos todos os critérios previstos na Lei

nº  11.952/2009,  o  título  é  emitido  em nome  do  requerente.  No  caso  de  áreas

localizadas  em faixa  de  fronteira  é  necessário  ainda  o  assentimento  prévio  do

Conselho de Defesa Nacional (CDN).
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III.  5-  DO  DIREITO  DOS  OCUPANTES  DA FAZENDA

PETRÓPOLIS  DE  TER  O  GEORREFERENCIAMENTO  CUSTEADO

PELA UNIÃO.

A intenção do Programa Terra Legal é regularizar as ocupações

legítimas, com prioridade aos pequenos produtores e às comunidades locais.

As  frentes  estratégicas  do  Programa  envolvem  o

georreferenciamento, cadastramento, regularização e destinação de áreas e imóveis

localizados em terras públicas federais remanescentes na região amazônica. Para

ocorrer a regularização das terras é importante que sejam executadas um conjunto

de etapas interdependentes, sendo o georreferenciamento uma das mais complexas

e  cruciais  para  garantir  a  gestão  da  malha  fundiária  nacional  e  essencial  para

compor o processo de titulação de um ocupante rural.

O  processo  de  Georreferenciamento,  que  constitui  a  própria

medição  das  áreas  (parcelas)  a  serem  regularizadas,  a  descrição  de  suas

características,  limites  e  confrontações,  a  identificação  dos  ocupantes  e  a

caracterização das ocupações rurais.

Outra fase refere-se ao Geocadastro, que consiste na identificação

do ocupante da parcela georreferenciada.  Nessa etapa ocorre a formalização do

requerimento  de  regularização  fundiária  e  o  recolhimento  de  documentos

necessários à instrução do processo, seja ele de interesse particular ou público. Esta

fase é realizada em campo, no ato do georreferenciamento, nos escritórios do Terra

Legal ou durante a realização dos “mutirões integrados” de regularização fundiária

e ambiental.

Ressalte-se  que  um Módulo  Fiscal,  a  Lei  11.952/2009 garante

gratuidade  do  título  e  do  serviço  de  georreferenciamento,  o  que  apresenta-se

classificado como “Doação”. De um a quatro Módulos Fiscais, sobre o valor do

título  não  haverá  incidência  dos  custos  relativos  à  execução  dos  serviços

topográficos. Acima de quatro Módulos Fiscais, o valor do título é acrescido dos

custos de execução dos serviços topográficos.

Art. 11.  Na ocupação de área contínua de até um

módulo fiscal, a alienação e, no caso previsto no § 4o do art. 6o desta
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Lei, a concessão de direito real de uso dar-se-ão de forma gratuita,

dispensada a licitação.  

Entretanto,  o  Programa  Terra  Legal  impôs  indevidamente

aos  ocupantes  da  fazenda  Petrópolis  o  ônus  de  realizar  o

Georreferenciamento,  quando  na  verdade  tal  custo  deveria  ser  pago  pelo

próprio poder público.

Conforme  própria  informação  do  Terra  Legal,  o  Lote  12

possui  aproximadamente  3  mil  hectares  (fl.  58)  e  está  ocupada  por

aproximadamente  50  famílias  (fls,  76),  o  que  dá  média  uma  área  de  60

hectares  por  família,  área  esta  menor  do  que  um  modulo  fiscal  que  no

município de Tucuruí corresponde a 70 hectares conforme informação às fls.

87.

Portanto, verifica-se que o processo de regularização fundiária na

fazenda Petrópolis está se dando unicamente pela inação do Poder Público que não

cumpre  com  sua  responsabilidade  de  realizar  todos  os  procedimentos  para

regularização da área.

III.6- DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A Constituição da República assegura o direito à indenização por

dano moral, nos termos do inciso V do art. 5°1.

Outrossim, a indenização pelos danos morais em sede de ação

civil pública goza de previsão legal expressa, nos termos do caput do art. 1° da Lei

nº 7.347/1985.

Ademais,  o Código  de  Defesa  do  Consumidor,  como  parte

integrante  do  microssistema  legal  de  tutela  dos  direitos  difusos  e  coletivos,

também prevê no art. 6°, VI, a reparabilidade do dano extrapatrimonial2.

1 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além 
da indenização por dano material, moral ou à imagem;  

2Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos e difusos; 
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Por  fim,  cite-se  a  súmula  37  do  STJ,  segundo  a  qual  "são

cumuláveis  as  indenizações por dano patrimonial  e  moral  oriundas do mesmo

fato".

Segundo ALBERTO BITTAR FILHO:

(...)  chega-se  a  conclusão  de  que  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 dizer,
em última instância, que se feriu a própria cultura, em
seu aspecto imaterial.3

 Vale destacar, ainda, o escólio do douto Procurador Regional da

República  ANDRÉ  DE  CARVALHO  RAMOS,  que,  analisando  o  dano  moral

coletivo, ponderou:

Assim,  é  preciso  sempre  enfatizar  o  imenso  dano
moral coletivo causado pelas agressões aos interesses
transindividuais. Afeta-se a boa-imagem da proteção
legal  a  estes  direitos  e  afeta-se  a  tranquilidade  do
cidadão, que se vê em verdadeira selva, onde a lei do
mais forte impera.4

Continua o citado autor:

Tal intranquilidade e sentimento de desapreço gerado
pelos  danos  coletivos,  justamente  por  serem
indivisíveis, acarretam lesão moral que também deve
ser  reparada  coletivamente.  Ou  será  que  alguém
duvida  que  o  cidadão  brasileiro,  a  cada  notícia  de
lesão  a  seus  direitos  não  se  vê  desprestigiado  e
ofendido  em  seu  sentimento  de  pertencer  a  uma
comunidade  séria,  onde  as  leis  são  cumpridas?  A
expressão popular ‘o Brasil é assim mesmo’ deveria
sensibilizar  todos  os  operadores  do  Direito  sobre  a
urgência na reparação do dano moral coletivo.5

3 BITTAR FILHO, Alberto.  Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro, Direito do
Consumidor, vol. 12. Ed. RT.
4 RAMOS, André de Carvalho. A ação civil pública e o dano moral coletivo, Direito do Consumidor,
vol. 25. Ed. RT, p. 83.

5 Idem, p. 83.
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A esse respeito, é oportuno ressaltar que o Superior Tribunal de

Justiça vem modificando o seu entendimento  acerca  da caracterização de  dano

moral coletivo, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita: 

 

ADMINISTRATIVO  -  TRANSPORTE  -  PASSE
LIVRE - IDOSOS - DANO MORAL COLETIVO -
DESNECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  DA
DOR  E  DE  SOFRIMENTO  -  APLICAÇÃO
EXCLUSIVA AO DANO MORAL INDIVIDUAL -
CADASTRAMENTO  DE  IDOSOS  PARA
USUFRUTO  DE  DIREITO  -  ILEGALIDADE  DA
EXIGÊNCIA PELA EMPRESA DE TRANSPORTE
- ART. 39, § 1º DO ESTATUTO DO IDOSO - LEI
10741/2003  VIAÇÃO  NÃO  PREQUESTIONADO.
1. O dano moral coletivo,  assim entendido o que é
transindividual e atinge uma classe específica ou não
de pessoas, é passível de comprovação pela presença
de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos
indivíduos  enquanto  síntese  das  individualidades
percebidas como segmento, derivado de uma mesma
relação  jurídica-base.  2.  O  dano  extrapatrimonial
coletivo  prescinde  da  comprovação  de  dor,  de
sofrimento  e  de  abalo  psicológico,  suscetíveis  de
apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável
aos interesses difusos e coletivos.  3. Na espécie, o
dano coletivo apontado foi a submissão dos idosos a
procedimento  de  cadastramento  para  o  gozo  do
benefício  do  passe  livre,  cujo  deslocamento  foi
custeado  pelos  interessados,  quando  o  Estatuto  do
Idoso, art. 39, § 1º, exige apenas a apresentação  de
documento de identidade. 4. Conduta da empresa de
viação injurídica se considerado o sistema normativo.
5.  Afastada  a  sanção  pecuniária  pelo  Tribunal  que
considerou  as  circunstancias  fáticas  e  probatória  e
restando sem prequestionamento o Estatuto do Idoso,
mantém-se  a  decisão.  6.  Recurso  especial
parcialmente  provido.  (REsp  1057274/RS,  Rel.
Ministra   ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010)

Vê-se, pois, um dano moral difuso à sociedade.

Por todo o exposto, não pairam dúvidas acerca do cabimento da

reparação por danos morais coletivos. 
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IV  –  DO  PEDIDO  DE  CONCESSÃO  DE  TUTELA  DE

URGÊNCIA

O CPC se satisfaz com a “probabilidade” do direito (art. 300). No

presente caso, o direito pleiteado se encontra exaustivamente narrado nas páginas

retro, sob o título “Do Direito”, de repetição desnecessária. Há perigo de dano (art.

300  do  CPC),  pelo  fato  do  membro  da  comunidade  tradicional  estar  sendo

ameaçado,  privado  de  seus  recursos  naturais  necessários  a  sua  sobrevivência,

encontrando-se em vulnerabilidade em sua reprodução física e cultural, o que não

pode se alongar no tempo. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos

da  decisão  (art.  300,  §3º),  muito  pelo  contrário,  há  perigo  de  irreversibilidade

“inverso”,  as  ameaças  podem  se  concretizar  em  mortes  e  lesões;  os  recursos

naturais  (palmito,  açaí)  se  vão,  sem retorno.  O cenário  de  perigo  e  agressão  a

direitos fundamentais  não pode aguardar os anos previsíveis para o trânsito em

julgado da presente demanda.

Portanto, deve ser a UNIÃO  e o INCRA compelidos a realizar

todos os procedimentos necessários a regularização fundiária dos lotes 11 e 12 da

Fazenda Petropolis, no município de Tucuruí, no prazo de 180 (cento e oitenta)

dias, sob pena de multa diária de mil reais.

 V- DOS PEDIDOS

Por todo o exposto,  o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

requer a Vossa Excelência:

A) seja a presente ação civil pública autuada e recebida;

B)   recebimento da petição inicial e  a citação do requerido no

endereço mencionado, tendo em vista se tratar de direito indisponível o Ministério

público  Federal  informa  que  não  tem  interesse  de  realizar audiência  de

conciliação.

C) a concessão de tutela de urgência, para que a UNIÃO  e o

INCRA compelidos a realizar,  no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,  todos os
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procedimentos necessários a regularização fundiária dos lotes 11 e 12 da Fazenda

Petrópolis, no município de Tucuruí, sob pena de multa diária de mil reais;

D) ao final, a confirmação da tutela de urgência, em julgamento

do processo com resolução do mérito:

d.1) A confirmação dos pedidos de tutela de urgência;

d.2) A condenação do Incra a Realizar o pagamento por danos

morais coletivos no  valor de R$ 100.000,00 a ser revertido em favor das famílias

que se encontram nos lotes 11 e 12 da Fazenda Petrópolis;

E)  que  eventual  multa  a  ser  aplicada  seja  recolhida  em conta

judiciária  indicada  por  este  juízo  com objetivo  de  ser  revestido  em favor  das

famílias  ocupantes  dos  lotes  11  e  12  da  Fazenda  Petrópolis,  no  município  de

Tucuruí.

F)  A dispensa do autor do pagamento de custas, emolumentos e 

outros encargos, à vista do disposto no art. 18 da Lei 7.347/85;

Dá-se a causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para fins

meramente fiscais

Tucuruí-PA, 23 de MARÇO de 2018.

Hugo Elias Silva Charchar

PROCURADOR DA REPÚBLICA
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