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Conclusão
Faço estes autos conclusos ao MM. Juiz Federal, em 09/07/2018

_________________, Diogo Tanaka (Analista Judiciário)
_____________________________________________________________

SENTENÇA1

AUTOR:             MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
RÉU:                   INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO
CLASSE:            AÇÃO CIVIL PÚBLICA
OBJETO:            DANO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CIVIL

Trata-se de ação civil pública proposta pelo MPF em face do ICMBIO, por meio da qual pretende, 

em tutela antecipada, que seja compelido o réu a realizar a regularização fundiária da Flona Itacaiúnas,  

promovendo a adequação às regras legais e aos padrões indicados em etapas e prazos especificados a fim de  

elaborar e planejar um diagnóstico da situação fundiária, diagnóstico da situação socieconômica e um Plano  

de Regularização Fundiária da Flona Itacaiúnas, que deve ser iniciado e executado com a comprovação das  

etapas e medidas previstas. Além disso, seja compelida, sob pena de aplicação de multa diária, a promover a  

cessação de qualquer atividade de pecuária realizada no interior da Flona Itacaiúnas, com a consequente 

retirada  de  todo  o  gado  ali  existente.  Requer  ainda  que  seja  condenada  a  restaurar  a  área  degradada,  

verificada no interior da Flona Itacaiúnas, mediante a execução de PRAD a ser apresentado com vistas ao  

seu reflorestamento com espécies nativas do bioma amazônico, devendo apresentar PRAD referente à área  

degradada verificada no interior da Flona Itacaiúnas; que deve ainda comprovar a realização das medidas  

neles  previstas,  assim  como  comprovar  a  efetiva  restauração  da  área  degradada  no  interior  da  Flona 

Itacaiúnas,  com  a  apresentação  de  relatório  circunstanciado  e  documentado.  Ao  final,  requerem  a  

confirmação dos pedidos feitos a título de tutela antecipada.

Com a inicial vieram documentos.

Faz uma breve menção às disposições sobre Floresta Nacional, constantes da Lei n. 9.985/2000,  

ressaltando que a área territorial em que localizada deveria ser sempre de posse e domínios públicos, que 

seria possível  a ocupação humana em seu interior,  desde que se trate de populações tradicionais que lá  

estivessem ao tempo da criação da UC;  que integrariam o grupo das unidades de conservação de "uso  

sustentável"; que tal denotaria o conteúdo, a justificativa e a finalidade da proteção materializada por meio 
1Sentença tipo “A”.
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de  criação  das  Florestas  Nacionais;  que  eventuais  propriedade  privadas  havidas  em  seu  interior,  

necessariamente, teriam que deixar de subsistir, sendo desapropriadas; que haveria vedação a exploração não 

sustentável  dos  produtos  e  subprodutos  obtidos  a  partir  de  recursos  naturais  e  biológicos  oriundos  das 

Florestas Nacionais, a não ser pelas populações tradicionais ou por terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, na  

forma do art. 33 da Lei n. 9.985/2000 e art. 26 do Decreto n. 4.340/2002, ou sob a forma de gestão direta  

pelo Poder Público instituidor da Floresta ou sob a forma de "concessão florestal" mediante prévia licitação, 

nos termos previstos na Lei n. 11.284/2006; que na Flona Itacaiúnas foram identificados 48 posseiros e que 

estes  ocupariam quase  82% da  área  da  UC;  que  identificados  posseiros,  caseiros,  vaqueiros  e  mesmo 

trabalhadores  irregulares  de  garimpo;  que  estudos  apontam impactos  negativos  severos  como o  uso  de  

recursos naturais por populações residentes, a extração de madeira, a construção/operação de infraestruturas  

e as pastagens.  Entende que compelir  a autarquia ré a promover a regularização fundiária teria o efeito 

prático de adequar a Flona Itacaiúnas à disciplina legal, relativa à ocupação humana e ao uso de recursos  

naturais em seu interior; que é dever do Estado promover a regularização fundiária da Flona Itacaiúnas; que  

deve o ICMBIO realizar um procedimento administrativo formal que poderá desencadear medidas outras 

como ajuizamento de ações judiciais; que o procedimento deveria ser dividido em etapas, sendo a primeira a 

elaboração de um diagnóstico da situação fundiária, a segunda a elaboração de um diagnóstico da situação  

socioeconômica,  a  terceira  a  identificação dos instrumentos  jurídicos  necessários  a  regularizar  a área,  a  

quarta  a  elaboração  do  Plano  de  Regularização  Fundiária  e  a  última  a  execução  de  referido  Plano,  

garantindo-se a retirada dos ocupantes ilegais existentes em seu interior e a cessação do uso predatório dos  

seus recursos naturais. Faz considerações ainda em torno da pretensão de reparação pelos danos ambientais 

causados à FLONA Itacaiúnas em face do ICMBIO; que sua omissão ensejaria a responsabilização objetiva e  

solidária; que equipara-se a poluidor, segundo o PNMA quem pratica uma conduta e quem deveria fazer, 

quem não se importam que façam, quem cala quando lhe cabe denunciar, quem financia para que façam e 

quem se beneficia quando outros fazem; que o réu deixa de agir em situações nas quais deveria fazê-lo,  

devendo responder independentemente de culpa e em solidariedade com o causador direto do dano; que 

presentes os requisitos da responsabilização civil  objetiva o ICMBIO, quais sejam: omissão ilícita,  dano 

ambiental e nexo de causalidade; que a omissão ilícita estaria configurada ao deixar de promover e garantir a 

regularização  fundiária,  não  se  importando  com  a  ocupação  humana  dentro  da  Flona  e  com  o  uso 
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descontrolado e predatório de seus recursos florestais;  que unicamente lavratura de autos infrações pelo  

ICMBIO, como tem feito nos últimos anos, não seria suficiente ou não atenderia por completo o dever de  

proteção ambiental de que é titular a autarquia; que o dano ambiental restaria comprovado, conforme laudo 

técnico produzido e seria estimado em 15.827,05hectares; que o nexo causal também restaria demonstrado,  

já que a ocupação humana no interior da Flona Itacaiúnas e a utilização dos recursos naturais de um modo  

não sustentável foi possibilitada pela omissão do ICMBIO quanto à adoção de medidas concretas destinadas 

a  efetivamente  recuperar  a posse da Unidade de Conservação e  fazer  cessar  as  atividades  ilícitas  nelas 

desenvolvidas;  que  a  prioridade  deve  ser  a  reparação  in  natura,  de  modo  que  deve  a  autarquia  ré  ser 

condenada a restaurar a área degradada no interior da Flona Itacaiúnas com o seu reflorestamento; que o  

caráter solidário de sua obrigação implica a desnecessidade de litisconsórcio passivo necessário entre todos 

os  sujeitos  obrigados  no  polo  passivo  da  ação;  que  nada  impede  que  o  ICMBIO  se  volte  contra  os  

degradadores solidários.

Com a inicial vieram e documentos (fls. 73/432).

Decisão deferindo em parte o pedido de tutela antecipada (fls. 434/444).

Embargos de declaração opostos pelo ICMBIO (fls. 446/450). Embargos Rejeitados (fl. 459).

Pedido de ingresso na lide da Associação dos Produtores do Aquiri (fls. 461/464).

O ICMBIO informou a interposição de agravo de instrumento, juntando cópia da peça recursal (fls.  

495/528).

Requerimento do ICMBIO (fls. 531/533).

Contestação apresentada pelo ICMBIO no bojo da qual  sustenta que não possui Plano de Manejo 

aprovado, mais possui Plano de Proteção; que grande parte da área da UC pertence à União e outra parte se  

encontra em processo de arrecadação pelo ITERPA; que teria uma equipe fazendo levantamento das posses 

dentro da UC; que o repasse de terras da União para o ICMBIO depende de arranjo entre órgãos da União;  

que há fiscalização dos ilícitos perpetrados;  que atualmente os principais problemas são a existência de  

superficiários  que  reivindicam  direito  à  posse  em  todo  o  território,  queimadas  não  autorizadas,  

desenvolvimento  de  atividade  agropecuária;  que  há  enorme  dificuldade  material,  humana  e  logística 
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enfrentada por esta autarquia no controle da ocupação e preservação da Flona Itacaiúnas, já que conta com 

apenas dois analistas ambientais e somente um efetivamente lotado. Advoga ainda que não há que se falar 

em responsabilidade  solidária  do  ICMBIO pelas  degradações  ambientais;  que  não  se  pode  transferir  a  

responsabilidade ao ICMBIO por  danos cometidos antes  mesmo de sua criação e  que ainda não foram 

realizadas em face da insuficiência de recursos estatais; que se as irregularidades persistem, mas à revelia de 

todo o esforço da equipe de fiscalização; que o Plano de Proteção, revisado e atualizado, constitui prova 

cabal  das  atividades  da  autarquia  visando  orientar  o  planejamento  e  execução  de  ações  de  prevenção,  

combate, mitigação e penalização de ilícitos ambientais e seria ponto de partida para a elaboração do Plano 

de Proteção do Mosaico de Carajás, que contemplaria cinco unidades de conservação e uma terra indígena;  

que, embora independa de culpa, a responsabilidade do Estado por danos ambientais, em caso de conduta 

comissiva, necessitaria da demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano; que no caso de conduta  

omissiva, defende-se a natureza subjetiva da responsabilidade civil do Estado; que o Estado somente poderia 

ser responsabilizado civilmente se seu comportamento ficar abaixo do padrão normal que se costuma exigir;  

que seria inviável o plano de regularização fundiária proposto pelo MPF por afronta a separação dos poderes 

e a reserva do possível; que seria o caso de citação da União e do Estado do Pará para ingressar no polo 

passivo da lide (fls. 547/574).

Decisão revendo em parte o anterior deferimento da tutela antecipada, indeferindo o ingresso da 

Associação dos Produtores Rurais do Aquiri e determinando a intimação da União, Incra e ITERPA para 

manifestar interesse em ingressar na lide (fls. 576/580).

Documentos juntados pelo ICMBIO (fls. 582/595).

O MPF informou a interposição de agravo de instrumento com cópia da peça recursal contra a 

decisão de fls. 576/580 (fls. 597/604).

O Incra afirmou não possuir interesse em ingressar na lide (fls. 617/623).

Manifestação  do  MPF  em torno  do  descumprimento  da  tutela  antecipada  pelo  ICMBIO  (fls.  

627/628).

Documentos apresentados pelo ICMBIO (fls. 634/648).
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A União informou  não possuir interesse em ingressar na lide (fls. 659/662).

Documentos juntados pelo ICMBIO (fls. 672/695).

O ITERPA informou não possuir interesse em ingressar na lide (fls. 703/716).

Documentos juntados pelo ICMBIO (fls. 718/723).

Manifestação pelo MPF argumentando que não deveria ser homologado o Plano de Regularização 

Fundiária apresentado pelo ICMBIO (fls. 725/726).

Manifestação pelo ICMBIO pela homologação do Plano de Regularização Fundiária (fl. 728).

Nova manifestação do MPF (fls. 730/731).

É o relatório. Passo a analisar e decidir.  

É o caso de julgamento antecipado dos pedidos, considerando nãohaver a necessidade de produção 

de provas (art. 355, I, do CPC).

Não há questões preliminares ou prejudiciais que impeçam o julgamento do mérito, sendo que as  

partes apenas discutem nos autos, há anos, questões em torno da tutela antecipada deferida em parte.

Trata-se a presente de ação civil pública em que o MPF pretende que seja condenado o ICMBIO a  

obrigação  de  fazer,  no  sentido  de  apresentar  e  executar  um plano de  regularização  fundiária  da  Flona  

Itacaiúnas,  assim  como  a  reparar  danos  ambientais  cometidos  no  seu  interior,  sustentando  sua 

responsabilidade civil objetiva em razão de omissões em seus deveres.

Ora, conforme já adiantado em decisão que deferiu a tutela antecipada, que adoto como razão de 

decidir, constata sim a omissão do  dever legal de agir para proteger pelo ICMBIO, diante da ausência do 

Plano de Regularização Fundiária da FLONITA e a constatação de dano ambiental perenemente decorrente  

da presença de ocupantes não tradicionais em seu interior, assim como a própria possibilidade de controle 

judicial, para que iniciada e promovida efetivamente a regularização das ocupações na floresta nacional (art.  

3º da Lei n. 7.347/85):
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[...]

A Floresta Nacional Itacaiúnas foi criada pelo Decreto n. 2.480, de 1998, e, em 2000, por força da Lei  
n. 9.985, passou a ser uma unidade de conservação ambiental. Com área de 136.698 ha, situa-se no 
bioma Amazônia, na região dos municípios de Marabá e São Félix do Xingu, e integra o “Mosaico de 
Carajás”, importante conjunto de UC’s localizado no Pará.

Inicialmente, sua administração incumbia ao IBAMA, mas, em 2007, com a Lei n. 11.516, foi criado o 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, com a função de executar 
ações  do  Sistema  Nacional  de  Unidades  de  Conservação,  assumindo  a  gestão  das  UC’s  e,  por 
conseguinte, da Floresta de Itacaiúnas.

A teor do art. 1º, incisos I e II da Lei n. 11.516, a finalidade do ICMBio é  executar as ações da  
política nacional de unidades de conservação da natureza, referentes às atribuições federais relativas  
à  proposição,  implantação,  gestão,  proteção,  fiscalização  e  monitoramento  das  unidades  de  
conservação instituídas pela União, bem como executar as políticas relativas ao uso sustentável dos  
recursos naturais renováveis e ao apoio às populações tradicionais das UC’s.

Incumbe ao ICMBio, portanto, proteger as unidades de conservação, atribuição que, segundo o MPF, 
não  estaria  sendo devidamente  desempenhada  em relação  à  UC Floresta  Nacional  Itacaiúnas,  ao 
argumento de que há desordenada ocupação de seu interior, com a repercussão negativa de atividades 
não reguladas e não autorizadas, como queimadas e derrubadas realizadas por moradores da unidade,  
sobretudo para criação de pastagens para o gado e exploração econômica irregular de madeira.

É, pois, parte passiva legítima o ICMBio para responder às afirmações do MPF de que não estaria 
desempenhando devidamente o seu papel institucional na gestão da UC em referência, e, por se tratar,  
o ICMBio, de autarquia federal e a flona se situar na região de Marabá, é competente esta Subseção  
Judiciária para o processo e julgamento da causa.

Competência e legitimidade confirmadas, cumpre verificar se há verossimilhança do alegado calçada 
na  prova  inequívoca  em  relação  à  presença  de  ocupantes  na  floresta,  que  estariam  utilizando 
irregularmente o espaço no desempenho de suas atividades, bem como causando desmatamento não  
autorizado, em grande escala premido pelo desenvolvimento de atividade pecuária ou pela exploração 
indevida de madeira, assim como no que tange à afirmação do MPF de que tal contexto deriva de 
omissão  do  ICMBio  ao  dever  legal  de  proteção,  com  reflexo  negativo  no  meio  ambiente  e  no  
ordenamento jurídico respectivo (art. 273, caput do CPC).

Relativamente  à  prova  inequívoca,  há  evidências  de  atividades  nocivas  ao  meio  ambiente 
desenvolvidas  dentro  da  Flona  Itacaiúnas.  Os  autos  contêm,  às  fls.  50/261,  inúmeras  denúncias, 
secundadas em autos de infração, relativas à perpetração de crimes e infrações ambientais, prima facie 
cometidos  por  moradores  da  própria  Flona,  todas  relacionadas  a  queimadas,  a  derrubadas  e  ao 
exercício de posses  clandestinas  destinadas à  criação bovina e a  exploração indevida de recursos  
naturais.

De acordo com o Laudo Técnico n. 05/13, oriundo do Núcleo Pericial Ambiental da Procuradoria da 
República (fls. 263/275), o desmatamento no interior da Flona Itacaiúnas chegou a ser mensurado em 
15.827,05  hectares,  sem computar  os  9.303,49  hectares  de  desmatamento  localizado na  área  que 
deveria ser a zona de amortecimento (neste caso tida como faixa circundante de 3 Km a partir dos 
limites definidos legalmente para a Flona), a qual sequer fora regularmente definida pelo ICMBio em 
plano de manejo de sua alçada.
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Chama atenção  o  fato  de  que,  embora  venham gradativamente  diminuindo as  áreas  de  desmate,  
segundo a tabela 1 do laudo (fl. 265), esse enorme desmatamento está todo concentrado justamente no 
período em que foram criadas as unidades de conservação, através da Lei n. 9.985, isto é, de 2000 a  
2012. Um período muito curto, de doze anos, para tão vasta área de degradação.

Sobre isso, pontua-se que entre as UC’s do Estado do Pará, a mais afetada com queimadas é a Floresta  
Nacional  Itacaiúnas.  De  acordo  com  a  tabela  4,  do  Comunicado  Técnico  do  Ministério  da  
Agricultura2,  entre junho e novembro de 2001, foram observados, por monitoramente via satélite,  
noventa e oito focos de queimadas na Flona Itacaiúnas. Para se ter uma idéia, em segundo lugar, no 
Pará, ficou a Flona de Tapajós, com apenas quinze.

Não é possível sequer dizer que esses dados não espelham a realidade atual, pois foi divulgada, em 
Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, a seguinte tabela3:

 

 
 

 
Vê-se que, mesmo recentemente, depois até da criação do ICMBio (em 2007, pela Lei n. 11.516), a 
UC Flona de Itacaiúnas apresenta elevado grau de focos de calor, superando, há dois anos atrás, em 
mais de dez vezes as co-irmãs, a evidenciar queimadas predatórias que atentam contra bem difuso e 
impedem a regeneração e a recuperação da flora local.

E não é difícil constatar a relação de causa e efeito entre a presença de posseiros na UC, que não  
fazem parte das populações tradicionais, e esse alto grau de desmatamento. De acordo com a página 
da  internet  http://uc.socioambiental.org/noticia/icmbio-inicia-regularizacao-fundiaria-na-flona-de-
itacaiuna, com fonte no próprio site do ICMBio, 80% da área da floresta está antropizada, isto é, “a 
maior parte de suas características foi alterada pela ação de fazendeiros da região, que substituíram a 
floresta por pastagens”.

Aliás,  é o próprio ICMBio quem divulga,  em seu site,  haver na Flona Itacaiúnas,  tão-somente,  a 
presença humana de população não tradicional:4

2www.cnpm.embrapa.br/publica/download/cot8_qmdindig.pdf

3www.itarget.com.br/newclients/fundacaoboticario.../orientacoes.pdf
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Esse contexto, envolvendo a presença de pecuaristas na unidade e o conseqüente desmatamento, é 
confirmado em relatório do IBAMA (fls. 204/214), segundo o qual, em 2012, os fiscais ambientais  
teriam se deparado com queimadas de áreas agropastoris e de preservação permanente, sabidamente 
destinadas à criação de gado, além de depósitos de lixo a céu aberto.

Diante desses elementos, chega-se à constatação de haver prova inequívoca (artigo 273,  caput do 
CPC) quanto à relação entre a presença de populações não tradicionais, em significativa escala de  
criadores de gado, os quais não poderiam ter sido mantidos na atividade predatória em terras que  
devem ser afetadas ao poder público, e de exploração indevida dos recursos naturais dentro da Flona  
Itacaiúnas e a significativa degradação do meio ambiente perenemente causada por essas atividades.

Ainda no tocante à  verossimilhança das  alegações,  a  persuasão produzida por tal  prova induz ao 
convencimento inicial  de que o fato em questão reflete  com relevância no ordenamento jurídico;  
porém, neste início de lide, em juízo de cognição sumária, tal se dá apenas em relação à parte das  
afirmações  do  Ministério  Público  relativa  à  omissão  do  ICMBio,  no  que  toca  à  necessidade  de 
regularização fundiária da Flona Itacaiúnas.

Este Juízo vizinho à certeza é, inclusive, reforçado pelo próprio ICMBio, que, em sua petição, admitiu 
não ter realizado tal regularização, embora aparentemente esteja adotando medidas nesse sentido (fl.  
288), medidas estas cuja efetividade e suficiência, verifica-se, estão longe de atender aos reclamos 
legais e constitucionais.

A Flona Itacaiúnas, como visto, é uma floresta nacional e constitui unidade de conservação de uso  
sustentável,  com  a  finalidade  do  uso  múltiplo  sustentável  dos  recursos  florestais  e  a  pesquisa 
científica, com ênfase para exploração sustentável de florestas nativas (artigos 14, III e 17, caput da 
Lei n. 9.985/00 c/c Decreto n. 2.480/98). É de posse e domínio públicos (primeira parte do parágrafo 
primeiro do art. 17 da Lei n. 9.985/00) e, como tal, só admite em seu interior a presença de populações 
tradicionais (§ 2º da Lei n. 9.985/00), assim compreendidas como sendo “os grupos culturalmente 
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 
ocupam e usam territórios e recursos naturais  como condição para sua reprodução cultural, social  
religiosa,  ancestral  e  econômica,  utilizando  conhecimentos,  inovações  e  práticas  gerados  e  
transmitidos pela tradição” (art.  3º, I do Decreto n. 6.040, de 2007), a exemplo dos seringueiros, 
pescadores artesanais, caiçaras e extrativistas.

Ilação óbvia que daquela definição se retira é a de que pecuaristas, fazendeiros e demais exploradores  
dos recursos naturais voltados à atividade preponderantemente econômica, cuja presença na Flona 
Itacaiúnas ficou evidenciada nos autos, não fazem parte daquele grupo e a regularização fundiária, que 
é requerida, figura como peça-chave para a identificação, a separação, a desocupação das áreas e a  
regulação  do  uso,  com o  fito  de  aliar  a  utilização  dos  recursos  naturais  à  preservação  do  meio 

4http://sistemas.mma.gov.br/cnuc/index.php?ido=relatorioparametrizado.exibeRelatorio&relatorioPadrao=true&idUc=117
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ambiente socialmente equilibrado e de uso de presentes e futuras gerações.

Aos que se ajustarem àquela categoria, deve-se realizar o reassentamento (art. 42 da Lei n. 9.985/00 
c/c art. 35 do Decreto n. 4.340/02), já os que não se enquadrarem como tal, respeitadas eventuais 
indenizações  se  e  quando  cabíveis,  deverão  sair  da  UC  ou  serem  dela  retirados,  em  caso  de 
recalcitrância, visto que “apenas as populações tradicionais residentes na unidade no momento de sua 
criação terão direito ao reassentamento” (art. 36 do Decreto n. 4.340/02).

E esse importante processo de regularização fundiária, de acordo com o art. 2, IV do Anexo I do  
Decreto  n.  7.515/11,  incumbe  ao  ICMBio,  por  dever  legal  de  agir  para  proteger  a  unidade  de  
conservação  (inciso  I  do  art.  1º  da  Lei  n.  11.516/07),  não  somente  através  do  poder  de  polícia,  
mediante  lavratura  de  autos  de  infração,  (inciso  IV  do  art.  1º  da  Lei  n.  11.516/07),  exercício 
puramente repressor, mas também executando política de uso regulado e sustentável dos recursos, 
com apoio às populações tradicionais (inciso II do art. 1º da Lei n. 11.516/07).

Com efeito, as autuações promovidas pelo ICMBio, que auxiliam na comprovação dos fatos, apesar  
de consistirem em ações repressivas contra a degradação, louváveis até, não resolvem, nem de longe, 
o problema, mesmo porque não há notícias de recomposição ou recuperação de área degradada, por 
vezes  irreversivelmente.  Não  há,  ainda,  evidências  ou  motivos  para  crer  candidamente  que  os 
pecuaristas deixarão a flona, com seus rebanhos, por terem sido, alguns deles, autuados por infrações 
ambientais. Em última análise, a situação que dá ensejo ao desmatamento continua indefinidamente, o 
que  respalda  a  alegação  do  Ministério  Público  Federal,  de  que  a  repressão,  através,  apenas,  de 
autuações, é absolutamente insuficiente para proteger a floresta, alvo fácil de atividade predatória por 
quem é mantido em seu interior ao arrepio da lei.

No  bojo  da  presente  ação  está,  portanto,  a  proteção  do  meio  ambiente  e,  levando  em  conta  a 
relevância desse interesse, a Administração Pública, através do ICMBio, tem o dever de atuar com  
eficiência (art. 37,  caput da CF/88), o que consiste em realizar  todos os meios eficazes para que a 
tutela ambiental alcance resultados efetivos e adequados à finalidade pública que orienta a atuação de 
seus agentes. Na situação dos autos, como visto, o ICMBio olvida levar a cobro a medida legal mais  
eficiente para a contenção dos danos ambientais causados à Flona, que é a regularização fundiária,  
sendo  seu  dever  legal  implementá-la  e  do  Judiciário,  com  escopo  na  realização  do  direito,  a 
correspondente atribuição de determinar que assim seja feito.

Tratando-se de explícito dever legal de agir para proteger a UC, a falta, até hoje, da regularização 
fundiária,  passados  quinze  anos  da  criação  da  FLONITA,  e  a  constatação  de  dano  ambiental 
perenemente decorrente da presença de ocupantes não tradicionais em seu interior – problema que tal  
regularização objetiva dirimir –, caracteriza omissão juridicamente relevante do ICMBio, passível de 
controle judicial, por transitar fora dos lindes legais, mediante tutela específica de obrigação de fazer 
para que a autarquia, efetivamente, dê inicio e promova efetivamente a regularização das ocupações 
na floresta nacional (art. 3º da Lei n. 7.347/85).

Obrigar o ICMBio a realizá-la por meio de decisão judicial,  inclusive com a fixação de prazos e 
multas,  não implica violação à separação dos poderes,  pois a responsabilidade da autarquia ficou 
caracterizada e a medida protetiva correspondente se encontra explicitamente estipulada na lei, sendo 
o Judiciário o foro competente para determinar o respeito à lei, garantindo-lhe a efetividade que dela  
se espera.

A jurisprudência  já  assentou  entendimento  de  que,  nesses  casos,  não  há  violação  do  princípio 
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constitucional da separação de poderes, que não é absoluto, como nenhum direito o é, não podendo 
haver,  obviamente,  incursão  na  esfera  de  conveniência  administrativa,  mas,  com  amparo 
constitucional (artigo 5, II, XV, XXXV da CF/88), é possível determinar à outra esfera de poder que 
adote,  sob  pena  de  sanção,  medidas  à  prestação  de  serviços  destinados  à  proteção  de  interesses  
relevantes,  como  os  de  natureza  ambiental,  ainda  mais  quando  essas  medidas  já  se  encontram 
previamente determinadas em lei, como é o caso dos autos.

No tocante à  reserva do possível,  trata-se de argumento vazio do ICMBio quanto às dificuldades 
financeiras para implementação da medida, porque, na realidade, de acordo com notícia extraída do 
site do Ministério do Meio Ambiente, de 19/11/08, o fundo de compensação ambiental, destinado à 
regularização fundiária das unidades de conservação, contava, em 2008, com R$ 350 milhões de reais 
arrecadados, dinheiro mais do que suficiente para implementação da medida.5

Relativamente à urgência em se determinar tal regularização, tem-se que não é afastada pelo fato de a 
tabela, ilustrando o desmatamento na floresta, informar diminuição da degradação (fl. 267) ao longo 
de  doze  anos,  porque  a  necessidade  de  ser  rápida  e  eficazmente  implementada  a  regularização 
fundiária permite que a floresta, finalmente, possa ser objeto de recuperação ou regeneração natural, 
processo lento e longo, livre que ficarão, as áreas da FLONA, das pressões oriundas de atividade  
humana, sobre elas diuturnamente já exercidas, num cenário de extensas pastagens consolidadas sob a 
pisadura ininterrupta de animais; o máximo que tais números indicam é que, progressivamente, não se 
abrem maiores clareiras e áreas de pastagens além daquelas já irregularmente implantadas e mantidas 
pelos pecuaristas, pois a ocupação irregular, sobre áreas irregularmente utilizadas, continua e esta é a 
situação  danosa  que  se  busca  evitar,  pois  não  se  trata,  unicamente,  de  provável  reiteração  de 
queimadas para abertura de pasto, mas e principalmente, do obstáculo à recuperação natural da flora 
com a constante presença do gado (art. 273, I do CPC).

A urgência em questão, ademais, não pode ser avaliada somente no aspecto de iminência de dano, mas 
também com base nos princípios da precaução e prevenção, que regem a proteção do meio ambiente, 
orientando à tomada de medidas céleres e efetivas para evitar a lesão e seu agravamento.

Em tais linhas de consideração, deve ser deferido o pedido de liminar para determinar ao ICMBio que  
promova a regularização fundiária da UC Itacaiúnas, acompanhada da remoção do gado.

[...]

 
Em relação ao pedido de restauração da área degradada, entretanto, a tese do MPF não há de ser  

acolhida.

Nesse ponto, há de se concordar com o ICMBIO, embora a falta de regularização fundiária e a  

ocupação humana  não  permitida  esteja  intrinsecamente  relacionada  ao  estágio  de  degradação ambiental 

existente na FLONITA, não há como se relacionar os danos causados por terceiros ao não agir da autarquia 

ré. 

5http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2008/11/20/42080-fundo-de-compensacao-ambiental-ja-tem-r-350-milhoes-em-conta.html
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Primeiramente, a FLONITA foi criada em 1998 e o ICMBIO em 2007, temos um lapso de quase 10 

anos em que não existia a autarquia ré, mas os desmatamentos e ocupações já se perpetravam ao alvedrio dos 

interesses particulares predatórios.

Conforme  antes  mencionado,  à  FLONA  ITACAIUNAS  é  constituída  pela  Gleba  Aquiri, 

inicialmente  afetada  a  uso  do  Exército  Brasileiro  (Decreto  95.895/88)  e,  posteriormente,  transferida  ao 

INCRA para  destinação  a  projetos  de  reforma  agrária  (Decreto  2.180/97) 6,  além desta  área,  conforme 

mencionado pelo  MPF,  grande  parte  seria  objeto  de  processo  de  arrecadação de  terras  perpetrado pelo 

Instituto  de  Terras  do  Pará.  Acontece,  que,  o  que  vem  ao  caso  realmente,  é  que  as  ocupações  e  os 

desmatamentos se concentram nas terras públicas federais, isso sequer é controvertido nos autos.

O que se vê, desse modo, é que o domínio das terras públicas federais ou estão sob o domínio ou 

gestão da União ou do INCRA (isso porque estamos excluindo da análise eventuais terras públicas do Estado  

do Pará), sendo que eventual regularização fundiária específica demandaria repasse ou concessão do direito  

6Art. 1° Ficam afetadas, a uso especial do Exército, conforme o disposto no art. 3º e § 1°, do Decreto-lei n° 2.375, de 24 de novembro de 1987, as  
terras públicas federais, compreendidas nos seguintes perímetros e abaixo especificadas:
(...)
XVII - Gleba Aquiri - Projeto Fundiário Tocantins - Município de Marabá (PA) - Perímetro 219.900,00m. Partindo do ponto P1, de coordenadas  
geográficas 50°30'32"WGr e 5°52'38"Sul, cravado na foz do Rio Cinzento, com a margem esquerda do Rio Itacaiunas deste, segue-se à montante do 
Rio Itacaiunas pela sua citada margem no sentido geral Sudoeste numa distancia de aproximadamente 30.000,00m (trinta mil metros) até o ponto P2  
de coordenadas geográficas 50°44'10"WGr e 05°57'49"Sul, situado na foz do Rio Aquiri, com a margem esquerda do Rio Itacaiunas; deste, segue-se à  
montante do Rio Aquiri pela sua margem esquerda no sentido geral Sudoeste, numa distância de aproximadamente 70 000,00m (setenta mil metros)  
até o ponto P3 de coordenadas geográficas 51°20'27"WGr e 06°01'05"Sul, situado na cabeceira do Rio Aquiri; deste, segue-se no rumo 90°OO'W,  
numa distância de 3.900,OOm (três mil e novecentos metros) até o ponto P4, de coordenadas geográficas 51°22'38"WGr e 06°01'05"Sul, cravado na 
linha divisória de Municípios de Marabá e São Félix do Xingu; deste, segue-se a referida linha divisória de municípios no sentido geral Nordeste  
numa  distância  de  aproximadamente  67.000,00m (sessenta  e  sete  mil  metros)  até  o  ponto  P5,  de  coordenadas  geográficas  50°55'54"WGr  e 
05°47'10"Sul, cravado na linha divisória de Municípios de Marabá e São Félix do Xingu; deste, segue-se no rumo 90°OO'E, numa distância de  
5.000,00m (cinco mil metros) até e ponto P6, de coordenadas geográficas 50°53'10"W e 05°47'10"Sul, cravado na cabeceira do Rio Cinzento; deste, 
segue-se à jusante do referido rio pela sua margem direita no sentido geral Sudeste, numa distância de aproximadamente 44.000,00m (quarenta e  
quatro mil metros), até o ponto P1, de coordenadas geográficas 50°30'32"WGr e 05°52'38" Sul, ponto inicial da descrição deste perímetro, que  
encerra uma área de aproximadamente 141.400,0000ha (cento e quarenta e um mil quatrocentos hectares).  (Suprimido pelo Decreto nº 2.180, de 
19.3.1997)
(...) - Decreto 95.895/88.
Art 1º Ficam suprimidos os incisos VII, VIII, IX, XVI, XVII, XX e XXI, do art. 1º do Decreto nº 95.859, de 22 de março de 1988,e os incisos VII, 
VIII e  XII,  do art.  1º do Decreto nº 97.596, de 30 de março de 1989, que afetam a uso especial do Ministério do Exército os imóveis rurais 
denominados Gleba Cuniã (60 lotes), no Município de Porto Velho, Estado de Rondônia, Glebas Mirari, Boa Esperança e Pupunhas, no Município de 
Humaitá, Estado do Amazonas, Glebas Cinzento e Aquiri no Município de Marabá, Estado do Pará, Glebas Cururú e Juruena, no Município de  
Itaituba, Estado do Pará, Glebas Traçadal, Sanaúma e Conceição, no Município de Guajará-Mirim, Estado de Rondônia, Glebas 25 de Setembro e  
Afluente, nos Municípios de Pauini e Boca do Acre, Estado do Amazonas e Gleba Quatorze (Lote 243), no Município de Açailândia, Estado do 
Maranhão. 
Art  2º  O Ministério  da  Fazenda,  por  intermédio da  Secretaria  do Patrimônio da  União,  adotará  as  providências  necessárias  à  transferência  de  
jurisdição das terras ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, para destinação nos termos das  Leis nº 4.504, de 30 de 
novembro de 1964, e nº 4.947, de 6 de abril de 1966. 
(...) - Decreto 2.180/97.
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real de uso (CDRU) ao ICMBio pelo ente político ou pela autarquia agrária federal, nos termos da Portaria  

Interministerial  436/2009  (repasse  dos  imóveis  públicos  da  União)  e  da  Portaria  Conjunta  04/2010 

(concessão de direito real de uso das terras matriculadas em nome do INCRA ao ICMBio).

 Tais considerações, importante consignar, não furtam o ICMBIO de ao menos elaborar um plano  

de regularização fundiária a ser cumprido a longo prazo, mas influencia a pretensão de responsabilização 

civil  da ré pelo MPF ao constatar-se que medidas práticas e eficazes para a desocupação de população 

humana não tradicional  no interior da Unidade de Conservação,  a fim de evitar  a degradação por estes  

perpetrados, não dependeriam única e exclusivamente do atuar/agir institucional da ré, como faz crer o MPF, 

mas de um arranjo entre  diversos atores, até mesmo porque a dominialidade e a gestão da área propriamente 

dita ainda não seria da própria ré. Resumindo, não dotado o ICMBIO plenamente de coercibilidade.

Não há como,  no caso concreto,  qualificar  a  situação em questão com falta,  omissão,  ou não 

utilização de seu poder-dever, não havendo como responsabilizar o ICMBIO, nesse momento, pelos danos 

causados por ocupantes que indevidamente se encontram dentro dos limites da FLONITA. Logo não há de se 

acolher o pedido para condenar o réu a restaurar a área degradada verificada no interior da FLONITA, nos  

termos do laudo técnico elaborado pelo MPF, mediante a execução do PRAD a ser apresentado com vistas ao  

seu reflorestamento com espécies nativas do bioma amazônico.

Situação diversa, diz respeito ao pedido de que seja obrigada a promover a regularização fundiária 

da  UC Floresta  Nacional  Itacaiúnas,  pois  em um primeiro  momento,  estaríamos  tratando  de  estudos  e 

diagnósticos, que não necessariamente esbarrariam na questão da dominialidade ou gestão das terras da UC e 

na ausência de coercibilidade pelo ICMBIO, repita-se, ao menos nesse primeiro momento.

O pedido do MPF, nesse ponto, merece acolhida para que o ICMBIO seja condenado a : 

1) elaborar  e  apresentar  diagnóstico  da  situação  fundiária da  Flona  Itacaiúnas,  sujeito  à 

homologação judicial, ouvido o MPF;

2) após, a partir da homologação do diagnóstico do item 1, elaborar e apresentar o diagnóstico 
da situação socioeconômica, também sujeito à oitiva do Ministério Público e homologação; 

3) em seguida,  após a homologação do segundo diagnóstico (item 2),  elaborar e apresentar o 
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plano de regularização fundiária da Flona Itacaiúnas, com o correspondente cronograma executivo , 

indicando o prazo de conclusão, ouvindo-se o MPF e sendo igualmente objeto de homologação do Juízo; 

4) depois disso, em um ano a contar da homologação do plano de regularização fundiária e seu  

cronograma, iniciar efetivamente a execução do plano de regularização, observados formas e prazos nele 

previstos;

4.1) comprovar,  semestralmente,  em Juízo o cumprimento das etapas e medidas contidas no 
plano de regularização fundiária da Flona Itacaiúnas. 

Entendo que eventual retirada do gado deve se dar concomitantemente a execução do plano de 

regularização fundiária, já que indissociável  a ocupação humana a própria atividade pecuária predatória.  

Logo, o pedido do MPF, nos termos como posto (promover em 06 meses a cessação de qualquer atividade de 

pecuária realizada no interior da FLONITA, com a consequente retirada de todo o gado ali existente), não há  

de ser acolhido.

Deve  ser  ratificada  a  tutela  antecipada  anteriormente  concedida,  uma  vez  preenchidos  seus 

requisitos, logicamente com as considerações aqui feitas em relação a retirada do gado e as considerações  

constantes da decisão de   fls. 576/580, sendo indicado o momento oportuno para tanto o da execução do 

plano de regularização fundiária.

As partes tem se discutido quanto ao cumprimento de parte da decisão que antecipou a tutela,  

especificamente  quanto à  homologação do plano de regularização fundiária  da Flona Itacaiúnas,  com o  

correspondente cronograma executivo, indicando o prazo de conclusão, afirmando o MPF a pendência na 

indicação das etapas preliminares para a sua consecução e o cronograma executivo com os prazos para a 

realização de cada medida indicada e conclusão total do plano.

Nesse ponto, de fato, o plano de trabalho se encontra desatualizado, razão porque determino ao 

ICMBIO, em especial, quanto a não autuação de processos administrativos de ocupantes indicados no item 

02, o seu cumprimento em 30 dias, considerando a data da manifestação do presidente do ICMBIO em 

07/02/2017 (fls. 720/721) e a presente data, em que já ultrapassamos meados de 2018, sob pena de aplicação  

de multa diária de R$10.000,00 pelo descumprimento. A partir de então, considerando o lapso de tempo 
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indicado entre  cada uma das  etapas,  não vejo maiores  problemas  quanto  à  aventada  ausência  de prazo 

alardeada pelo MPF, já que cumprida a determinação do item 02, deve o IMCBIO cumprir a etapa 03 em três  

meses, a etapa 04 em três meses, a etapa 05 em três meses, as etapas 06  e 07 em dez meses. A conclusão 

total  do  prazo,  considerando  nesta,  eventual  prazo  final  para  a  efetivação  real  do  plano  com  a  real  

desocupação depende de circunstâncias e variáveis alheias ao ICMBIO, já que apontado ajuizamento de 

ações judiciais.

- Dispositivo.

Por tais fundamentos,  acolho em parte os pedidos, ratificando a tutela antecipada nos termos da 

fundamentação,  julgando  procedente  em parte  a  pretensão  formulada  na  inicial  (art.  487,  I  do  CPC), 

resolvendo o mérito da demanda para condenar o ICMBIO a:

1) elaboração e apresentação de diagnóstico da situação fundiária da Flona Itacaiúnas, sujeito à 

homologação judicial, ouvido o MPF;

2) após, a partir da homologação do diagnóstico do item 1, elaborar e apresentar o diagnóstico da 

situação socioeconômica, também sujeito à oitiva do Ministério Público e homologação; 

3) em seguida, após a homologação do segundo diagnóstico (item 2), elaborar e apresentar o plano 

de regularização fundiária da Flona Itacaiúnas, com o correspondente cronograma executivo, indicando o 

prazo de conclusão, ouvindo-se o MPF e sendo igualmente objeto de homologação do Juízo; 

4) depois disso, em um ano a contar da homologação do plano de regularização fundiária e seu  

cronograma, iniciar efetivamente a execução do plano de regularização, observados formas e prazos nele 

previstos, inclusive com a retirada do gado eventualmente existente nesse momento;

4.1) comprovar, semestralmente, em Juízo o cumprimento das etapas e medidas contidas no plano 

de regularização fundiária da Flona Itacaiúnas. 

Deixo de condenar a ré em custas e despesas processuais.

Deixo ainda de condenar a ré ao pagamento de honorários, nos termos do art. 128, § 5º, II  a da 

CF/88 c/c art.  237, I da LC n. 75/93, considerando interpretação sistemática, com base na igualdade de  
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tratamento, extraída do art. 18 da Lei n. 7.347/85, de acordo com posicionamento do STJ7.

Intimem-se  ainda  para  que  tome  ciência  quanto  à  determinação  para  o  cumprimento  de  item 

constante do Plano de Regularização Fundiária e eventual cominação de multa por descumprimento, nos 

termos da fundamentação.

Cumpridas as determinações, transitada em julgado, oportunamente, arquivem-se.

P. R. I.

HEITOR MOURA GOMES
JUIZ FEDERAL

2ª  VARA - MARABÁ

7EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA –  PROCESSO  CIVIL –  AÇÃO  CIVIL PÚBLICA –  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –  MINISTÉRIO 
PÚBLICO AUTOR E VENCEDOR. 1. Na ação civil pública movida pelo Ministério Público, a questão da verba honorária foge inteiramente das  
regras do CPC, sendo disciplinada pelas normas próprias da Lei 7.347/85. 2. Posiciona-se o STJ no sentido de que, em sede de ação civil pública, a  
condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada e inequívoca má-fé do  
Parquet.  3. Dentro de absoluta simetria de tratamento e à luz da interpretação sistemática do ordenamento, não pode o parquet beneficiar-se de  
honorários, quando for vencedor na ação civil pública. Precedentes. 4. Embargos de divergência providos (STJ, EREsp n. 2009/0102749-2, S1, rel.  
Min.(a) Eliana Calmon, DJe 18/12/09).
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