
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Procuradoria da República no Pará

PR-PA-00039930/2018  

A Sua Excelência o Senhor
ANTÔNIO CARLOS VILAÇA
Prefeito do Município de Barcarena
Av. Cronge da Silveira, 438
BARCARENA - PA, 68445-000 

A Sua Senhoria, o Senhor
FLÁVIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
Superintendente Regional do Patrimônio da União no Pará
Avenida Senador Lemos, Passagem São Luiz, nº 4700, Sacramenta 
Belém/PA – CEP: 66.123-650

Referência: Inquérito Civil n.º 1.23.000.001452/2017-13 

RECOMENDAÇÃO N.º 30 /2018

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por

intermédio  do  Procurador  da  República

signatário, RECOMENDA à SUPERINTENDÊNCIA

DO  PATRIMÔNIO  DA  UNIÃO (SPU)  e  ao

MUNICÍPIO DE BARCARENA que  NÃO EMITAM

NENHUM  TÍTULO  INDIVIDUAL, no  bojo  do
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programa REURB ou qualquer outro projeto de

regularização  fundiária,  em  ÁREAS

REIVINDICADAS  POR  COMUNIDADES

QUILOMBOLAS certificadas  pela  Fundação

Cultural Palmares e que estão em processo de

reconhecimento  e  titulação  coletiva

promovido pelo Instituto Nacional de Reforma

Agrária  –  INCRA,  no  município  de

Barcarena/PA,  notadamente  nas  áreas

reivindicadas  pelas COMUNIDADES

QUILOMBOLAS  GIBRIÉ  DO  SÃO  LOURENÇO,

SÍTIO  SÃO  JOÃO,  CUPUAÇU,  BURAJUBA  e

SÍTIO CONCEIÇÃO.

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo Procurador

da República signatário, vem, no exercício de suas atribuições constitucionais e

legais, em especial a consubstanciada no artigo 129 da Constituição Federal, e nos

artigos  5º  e  6º  da  Lei  Complementar  nº  75/93;  apresentar  as  seguintes

considerações para, ao final, expedir recomendação.

CONSIDERANDO  que  o  Ministério  Público  é  instituição

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais

indisponíveis (CF/88, art. 127);

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério

Público,  dentre  outras,  zelar  pelo  efetivo  respeito  dos  Poderes  Públicos  e  dos

serviços  de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  na  Constituição,

promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, art. 129, II e III);

CONSIDERANDO  que,  como defensor  da ordem jurídica e dos

interesses  sociais,  cabe ao Ministério Público atuar em resguardo dos princípios

constitucionais  da  Administração  Pública,  previstos  no  art.  37,  caput,  da
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Constituição  Federal,  dentre  os  quais,  o  da  legalidade,  da  publicidade,  da

eficiência e, ainda, da probidade administrativa;

CONSIDERANDO  que  ao  MINISTÉRIO  PÚBLICO  compete,  nos

termos do artigo 129, III,  da Constituição da República, do artigo 6º, inciso VII,

alínea “c”, da Lei Complementar n. 75/93, e do artigo 25, IV, a, da Lei n. 8.625/93,

promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

CONSIDERANDO  que  cabe  ao  Ministério  Público,  como

determinado no art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil de

1988,  atuar  na  proteção  e  defesa  dos  interesses  sociais  e  difusos,  bem como,

especificamente,  a  defesa  dos  direitos  dos  povos  indígenas,  comunidades

quilombolas e povos e comunidades tradicionais;

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público promover o

Inquérito  Civil  e  a  Ação Civil  Pública  para a  proteção do patrimônio  público  e

social,  bem  como  “expedir  recomendações,  visando  à  melhoria  dos  serviços

públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e

bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das

providências cabíveis” (art. 129, inciso III, da Constituição Federal e art. 6º, incisos

VII, alínea “b”, primeira parte e XX, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 reconhece

direitos diferenciados às comunidades quilombolas (artigo 68 do Ato de Disposições

Constitucionais Transitórias) e aos povos e comunidades tradicionais (artigos 215 e

216);

CONSIDERANDO o Decreto nº. 6.040, de 7 de fevereiro de 2007,

que  instituiu  a  Política  Nacional  de  Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  e

Comunidades Tradicionais;

CONSIDERANDO  que o Brasil  ratificou a Convenção Americana

de Direitos Humanos por meio do Decreto Presidencial nº. 678, de 6 de novembro

de 1992;

CONSIDERANDO que o Brasil é signatário da Convenção nº. 169

da  Organização  Internacional  do  Trabalho  sobre  direitos  dos  povos  indígenas  e
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tribais, cujo texto foi aprovado no país por meio do Decreto Legislativo nº. 143 de

20 de junho de 2002; e o instrumento de ratificação depositado perante a OIT em

25 de julho de 2002; bem como foi promulgada através do Decreto Presidencial nº

5.051 de 19 de abril de 2004, estando vigente em todo o território nacional desde

20 de junho de 2003; 

CONSIDERANDO  que  a  referida  Convenção,  na  condição  de

tratado internacional de direitos humanos, foi incorporada ao ordenamento jurídico

brasileiro com status normativo supralegal, por força do parágrafo §2º do artigo 5º

da Constituição Federal de 1988 e da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal

Federal, fixada inicialmente no bojo do Recurso Extraordinário nº. 466.343/SP, de 3

de dezembro de 2008; 

CONSIDERANDO  que,  neste  mesmo  precedente,  o  Supremo

Tribunal  Federal  também alça os  tratados  internacionais  de direitos  humanos  à

condição de vetores interpretativos das normas constitucionais, o que se aplica à

Convenção nº. 169;

CONSIDERANDO  que a Convenção nº. 169 se aplica aos povos

indígenas,  comunidades  quilombolas  e  povos  e  comunidades  tradicionais,  em

respeito ao direito à autoidentificação (Artigos 1º), e conforme têm admitido o

próprio Estado brasileiro nos relatórios de acompanhamento anuais enviados à OIT,

bem como sucessivamente reconhecido em decisões judiciais e administrativas; 

CONSIDERANDO que a Convenção nº. 169 reconhece a aspiração

dos povos indígenas, comunidades quilombolas e povos e comunidades tradicionais

de assumirem “o controle de suas próprias  instituições e formas de vida e seu

desenvolvimento  econômico,  e  manter  e  fortalecer  suas  identidades,  línguas  e

religiões, dentro do âmbito dos Estados onde moram”;

CONSIDERANDO  que  o  mesmo  diploma  assegura  aos  povos

indígenas,  comunidades  quilombolas  e  povos  e  comunidades  tradicionais  “o

direito de escolher suas próprias prioridades no que diz respeito ao processo de

desenvolvimento, na medida em que ele afete as suas vidas, crenças, instituições

e bem-estar espiritual,  bem como as terras que ocupam ou utilizam de alguma

forma, e de controlar, na medida do possível, o seu próprio desenvolvimento
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econômico,  social  e  cultural.  Além  disso,  esses  povos  deverão  participar  da

formulação,  aplicação  e  avaliação  dos  planos  e  programas  de  desenvolvimento

nacional e regional suscetíveis de afetá-los diretamente” (Artigo 7º); 

CONSIDERANDO que a Convenção nº. 169 prevê que os governos

deverão  consultar  os  povos  indígenas,  comunidades  quilombolas  e  povos  e

comunidades tradicionais “cada vez que forem previstas medidas administrativas

ou  legislativas  suscetíveis  de  afetá-los  diretamente”,  de  boa  fé,  mediante

procedimentos  apropriados,  e  através  de  suas  próprias  instituições

representativas,  tratando-se  do  chamado  direito  à  consulta  prévia,  livre  e

informada;

CONSIDERANDO que o Brasil reconhece o caráter obrigatório da

jurisdição contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH)

desde  10  de  dezembro  de  1998,  quando  fora  depositado  documento  junto  ao

Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), no qual o estado

brasileiro  se  compromete  a  implementar  as  decisões  do  órgão  decorrentes  da

responsabilidade internacional por violação de direitos humanos; 

CONSIDERANDO que a Corte IDH não tem como única atribuição

solucionar  controvérsias  concretas  sobre  direitos  e  liberdades  (por  meio  de

decisões condenatórias), mas também fixar critérios gerais de interpretação dos

direitos humanos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) e

outros tratados internacionais, a serem observados necessariamente pelos poderes

públicos e juízes locais; 

CONSIDERANDO  que a Corte IDH e a Comissão Interamericana

de Direitos  Humanos  fixaram diversos  parâmetros  mínimos  para a  aplicação do

direito à consulta prévia, livre e informada, notadamente nos casos Comunidade

Saramaka  vs.  Suriname  (2007),  Povo  Indígena  Kichwa  de  Sarayaku  vs.  Equador

(2012), Comunidade Garífuna de Ponta Pedra e seus membros vs. Honduras (2015),

e Povos Kaliña e Lokono vs. Suriname (2015); 

CONSIDERANDO  que  estes  padrões  internacionais  devem  ser

necessariamente  observados  na  aplicação  do  direito  à  consulta  prévia,  livre  e

informada; 
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CONSIDERANDO  o  posicionamento  expresso  da  Corte  IDH  na

Interpretação de Sentença do Caso do Povo Saramaka contra o Suriname, publicado

em 2008, a Corte deixou ainda mais clara sua percepção de que cabe apenas ao

povo  ou  comunidade  tradicional  decidir  quem  deve  ser  consultado  e  quem

representa efetivamente a coletividade (§ 18); 

CONSIDERANDO que o §1º do artigo 5º da Constituição Federal

dispõe  que  as  normas  definidoras  de  direitos  fundamentais  possuem  força

normativa e aplicabilidade imediata, o que se estende às normas estabelecidas

em tratados internacionais de direitos humanos ratificados no país, implicando

dizer que a plena efetividade e aplicação do direito à consulta prévia, livre e

informada  previsto  na  Convenção  nº.  169  prescinde  de  qualquer

regulamentação,  como  o  próprio  Supremo  Tribunal  Federal  atestou  no

julgamento da Pet. 3388 (Caso da Terra Indígena Raposa Serra do Sol) e da ADIn

3.239;

CONSIDERANDO que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região –

cuja jurisdição abrange o Estado do Pará - tem reconhecido, de maneira uníssona,

a  aplicabilidade  imediata  do  direito  à  consulta  prévia,  independentemente  de

qualquer regulamentação (Vide os casos das Usinas Hidrelétricas de Belo Monte, de

São Luiz do Tapajós, de São Manoel, de Teles Pires, do Projeto de Mineração de

Ouro Belo Sun, da Estrada de Ferro Carajás, dos Portos do Maicá, do Polo Naval do

Amazonas, do Linhão Manaus-Boa Vista, dentre outros);

CONSIDERANDO que a regularização fundiária de terras federais

na Amazônia visa a atingir dois escopos legítimos: promover a inclusão social e a

justiça agrária, em especial pela concretização do direito aos territórios de povos e

comunidades tradicionais;

CONSIDERANDO  o quanto apurado nos autos do Inquérito Civil

n.º 1.23.000.001452/2017-13, instaurado com o objetivo de  “fiscalizar a duração

razoável  do  Procedimento  Administrativo  n.º  54100.004371/2016-37,  de

identificação,  reconhecimento,  delimitação,  demarcação  e  titulação  da

propriedade definitiva das terras ocupadas por remanescentes das comunidades

dos Quilombos Gibrié do São Lourenço, Barcarena/PA, pelo INCRA”;
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CONSIDERANDO  que  no  bojo  do  inquérito  civil  mencionado

noticiou-se  que  a  Prefeitura  Municipal  de  Barcarena  e  a  Superintendência  do

Patrimônio da União (SPU) estariam convocando moradores de áreas antigamente

associadas à extinta CODEBAR (Companhia de Desenvolvimento de Barcarena), no

município  de  Barcarena/PA,  para  se  cadastrar  com  o  objetivo  de  receber  a

titulação de terrenos e regularizar suas ocupações;

CONSIDERANDO que,  segundo  as  comunidades,  muitas  dessas

ocupações estariam localizadas dentro dos  territórios quilombolas de GIBRIÉ DO

SÃO LOURENÇO, SÍTIO SÃO JOÃO , CUPUAÇU, BURAJUBA e SÍTIO CONCEIÇÃO;

CONSIDERANDO que  através  do  Decreto  n.º  08/2018-GPMB a

Prefeitura  Municipal  de  Barcarena,  no  dia  02  de  janeiro  de  2018,  instaurou  o

PROGRAMA REURB –  Projeto de Regularização Fundiária Urbana no município de

Barcarena;

CONSIDERANDO que segundo o referido decreto o programa tem

como objetivo promover a regularização fundiária dos imóveis situados na área da

União, área da extinta CODEBAR (Companhia de Desenvolvimento de Barcarena),

matrículas n.º 1449 e 1450 do Livro 2-C do Cartório da Comarca de Barcarena (Novo

Horizonte), matrícula n.º 1551, folhas 07, do Livro 2-D do Cartório Agildo da Costa

Campos  do 1º  Ofício  (Pioneiro),  matrícula  n.º  2.381,  folhas  124-V,  do Livro 2-E

(Operações) e Gleba Caripi, matrícula 7.350, fl. 159, Lv 02, CRI 1º Ofício de Belém,

além do distrito  de Murucupi,  mais  conhecido como Vila  do  Conde,  a  sede do

município e os núcleos urbanos consolidados das vilas localizadas na zona rural do

município de Barcarena;

CONSIDERANDO que  em  06/07/2018  a  Superintendência  do

Patrimônio  da  União  (SPU)  assinou  um  contrato  de  doação  com  a  Prefeitura

Municipal  de  Barcarena,  repassando  ao  município  três  áreas  que  abrangem  os

bairros Pioneiro, Laranjal e Novo Horizonte;

CONSIDERANDO que  as  comunidades  quilombolas  não  foram

consultadas nem mesmo receberam comunicação formal sobre o referido processo

de  regularização fundiária  que supostamente estaria  atingindo áreas  pleiteadas

pelas já referidas comunidades tradicionais;
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CONSIDERANDO que, conforme noticiado nos autos do Inquérito

Civil  n.º  1.23.000.001452/2017-13,  está  sendo  divulgado  através  do  rádio,

televisão, internet, carro som, material impresso, que no dia 17/08/18, às 17:00

horas,  na  Escola  Zita  Cunha,  Bairro  Laranjal,  município  de  Barcarena,  a

Prefeitura Municipal promoverá evento para a entrega de 400 (quatrocentos) títulos

definitivos;

CONSIDERANDO que segundo a comunidade, alguns dos supostos

beneficiários  dos  referidos  títulos  ocupariam áreas  pleiteadas  pela  Comunidade

Quilombola Gibrié do São Lourenço, localizadas no bairro Laranjal;

CONSIDERANDO também que segundo a comunidade, o Bairro

Pioneiro estaria localizado dentro da Comunidade Quilombola Sítio  Conceição e

famílias  não  quilombolas  poderão  ser  beneficiadas  com  a  entrega  de  títulos

individuais no evento que ocorrerá no dia de hoje;

CONSIDERANDO que existem diversas comunidades quilombolas

em Barcarena/PA, cujas terras tradicionalmente ocupadas tem sido invadidas por

não quilombolas, fato este que fomenta diversos conflitos fundiários na região;

CONSIDERANDO a proteção destinada pela Convenção nº 169 da

Organização  Internacional  do  Trabalho,  a  qual  prevê,  dentre  outros  direitos

garantidos aos povos tradicionais, o respeito aos seus territórios:

ARTIGO 13

1. Na aplicação das disposições desta Parte da Convenção, os

governos respeitarão a importância especial para as culturas e

valores espirituais dos povos interessados, sua relação com as

terras ou territórios, ou ambos, conforme o caso, que ocupam

ou  usam  para  outros  fins  e,  particularmente,  os  aspectos

coletivos dessa relação.

2. O uso do termo terras nos artigos 15 e 16 incluirá o conceito

de territórios,  que abrange  todo o ambiente das  áreas  que

esses povos ocupam ou usam para outros fins;
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CONSIDERANDO as decisões da Corte Interamericana de Direitos

Humanos  que,  expressamente,  destinam  proteção  aos  direitos  territoriais  de

povos tradicionais,  com especial  destaque para os  casos:  Comunidade Indígena

Yakye  Axa  Vs.  Paraguai  (2005),  Comunidad  Mayagna  (Sumo)  Awas  Tingni  Vs.

Nicarágua  (2005),  Sahoyamaxa  Vs  Paraguai  (2006),  Povo  Saramaka  vs  Suriname

(2007) e Kichwa Saray a ku vs Equador (2012), dentre outros;

CONSIDERANDO que a Corte IDH preleciona que, para os povos

tradicionais, a  relação com a terra  não é meramente uma questão de posse e

produção, mas um elemento material e espiritual de que devem gozar plenamente,

inclusive para preservar seu legado cultural e transmitir às gerações futuras (CORTE

IDH,  2005, Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tigni vs Nicaragua);

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do procurador

da  república  signatário,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  constitucionais,

RESOLVE, nos termos das disposições do artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar

nº 75/93:

RECOMENDAR à SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO

(SPU)  e  ao  MUNICÍPIO  DE  BARCARENA/PA que  NÃO  EMITAM  NENHUM  TÍTULO

INDIVIDUAL, no  bojo  do  programa  REURB  ou  qualquer  outro  projeto  de

regularização  fundiária,  em  ÁREAS  REIVINDICADAS  POR  COMUNIDADES

QUILOMBOLAS certificadas  pela  Fundação  Cultural  Palmares  e  que  estão  em

processo de reconhecimento e titulação coletiva promovido pelo Instituto Nacional

de Reforma Agrária – INCRA, no município de Barcarena/PA, notadamente nas áreas

reivindicadas  pelas COMUNIDADES  QUILOMBOLAS  GIBRIÉ  DO  SÃO  LOURENÇO,

SÍTIO SÃO JOÃO, CUPUAÇU, BURAJUBA e SÍTIO CONCEIÇÃO.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  adverte  que  a  presente

recomendação  dá  ciência  e  constitui  em  mora  os  destinatários  quanto  às

providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas

implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações judiciais cabíveis.
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Nesse  passo,  com  fundamento  no  art.  8º,  II,  da  Lei

Complementar nº 75/93,  requisita-se, desde logo, que os órgãos recomendados

informem, em até 5 (cinco) dias úteis, se acatarão ou não esta recomendação,

apresentando, em qualquer hipótese de negativa, os respectivos fundamentos, bem

como  encaminhem cópia do Projeto de Regularização Fundiária -  REURB, do

contrato  de  doação  firmado  entre  a  Prefeitura  de  Barcarena  e  a  SPU  e

apresentem justificativa técnica sobre os critérios adotados para a seleção de

beneficiários do programa e para definir a área de abrangência do projeto, bem

como  se  estão  sendo  respeitados  os  direitos  territoriais  das  comunidades

tradicionais,  em  especial  das  comunidades  quilombolas  citadas  na  presente

recomendação  (todos  os  documentos  devem  ser  encaminhados

preferencialmente em meio digital).

Em caso de acatamento desta recomendação, deverão o Prefeito

e  o  Superintendente  Regional  da  SPU  no  Pará  informar  quais  medidas  serão

adotadas para solucionar as irregularidades constatadas.

ENCAMINHE-SE cópia da presente RECOMENDAÇÃO ao Prefeito

Municipal de Barcarena e ao Superintendente Regional do Patrimônio da União

no Pará.

PUBLIQUE-SE, via  Sistema  Único,  o  presente  documento  e

ENCAMINHE-SE à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.

PUBLIQUE-SE a presente recomendação no portal eletrônico do

MPF/PRPA, nos termos do art. 23 da Resolução 87 do CSMPF.

Belém/PA, 17 de agosto de 2018

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA
Procurador da República
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