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DECISÃO 
 

Trata-se de ação civil pública, com pedido de tutela de urgência e tutela de evidência, ajuizada pelo

Ministério Público Federal contra Marcos Antonio Fachetti, em que busca, afinal, a anulação de título de domínio

particular e a desocupação de área de várzea pertencente à União.

 
Narra a parte autora que o imóvel rural teria sido, originariamente, objeto de arrecadação pelo ITERPA,

sendo posteriormente alienado a Jamiro Gonçalves Dutra e Nice Barcelos Macedo Dutra, que o teriam vendido ao ora

réu, conforme consta das respectivas matrículas. Alega que, entretanto, todos estes atos seriam nulos de pleno direito

no que se refere a grande parte da respectiva área física, tendo em vista que esta seria área de várzea, portanto, bem

de domínio da União por expressa disposição constitucional, além de consubstanciar área de preservação permanente

a impedir a atividade agropecuária exercida pelo réu no local, o que infirmaria até mesmo a possibilidade de concessão

de uso em seu favor.

 
Refere prevenção da ação com o processo n. 1003406-17.2019.4.01.3901, tutela cautelar antecedente

em trâmite perante a 2ª Vara Federal de Marabá/PA, sob o fundamento de esta seria a ação principal ajuizada no

interesse daquela.

 
Por entender preenchidos os requisitos pertinentes, requereu tutela de urgência, ou, subsidiariamente,

tutela de evidência para bloqueio administrativo liminar das matrículas referentes ao imóvel e a imediata desocupação

pelo réu da área reclamada nos autos.

 
Com a inicial vieram procuração e documentos.

 

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
Subseção Judiciária de Marabá-PA

1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Marabá-PA
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O MPF ofereceu aditamento à inicial, para incluir no polo passivo a nacional Neilse Rosa Fachetti,

cônjuge do réu originário (ID 154888854).

 
Vieram os autos conclusos.

 
É o relatório. Decido.

 
De saída, cumpre afastar a alegada relação de acessoriedade/prevenção desta ação com a tutela

cautelar antecedente n. 1003406-17.2019.4.01.3901, em trâmite perante a 2ª Vara Federal de Marabá/PA.

 
No ponto, muito embora a inicial tente referir que a pretensão ventilada nestes autos consubstancia

direito de ação principal correlato à medida cautelar propugnada naqueles autos, uma acurada análise da

argumentação ventilada e da documentação acostada afasta esta realidade.

 
Assim refiro porque o objeto daquela tutela cautelar antecedente direcionou-se a resguardar,

expressamente, área externa ao imóvel rural titularizado pelo réu, enquanto nesta, o objeto é extensão inserta na

Fazenda Beira-Rio, quanto à qual o demandado guarda título de propriedade. Referem-se, portanto, a porções de

terra flagrantemente indiferentes entre si.
 

Não bastasse, verifica-se que as próprias causas de pedir articuladas em ambas as ações também

não coincidem. Naqueles autos, o MPF buscou proteger área externa à Fazenda de suposta ação armada,

hipoteticamente praticada a mando de proprietários de imóveis rurais contíguos, que, supostamente, estariam tentando, 

sem justo título, estender os limites de suas propriedades para dentro de áreas que pertencentes à União e sobre as

quais incidiriam Termos de Autorização de Uso Sustentável outorgados a integrantes de comunidades ribeirinhas.

Entretanto, nestes autos a narrativa formulada é outra: suposta ilegalidade/nulidade de título formal de propriedade

guardado pelo requerido quanto a uma parte do imóvel, sob a alegação de que esta parcela da propriedade sempre se

referiu a bem de domínio da União.

 
Corroborando este raciocínio de indiferença este os objetos das causas, tem-se o próprio pedido de

tutela de urgência formulado na inicial destes autos, consistente, inclusive, em pretensa desocupação imediata da área

do imóvel rural que a parte autora entende pertencer à União. É que nos autos em trâmite na 2ª Vara já foi ventilada (e

acolhida, ressalte-se) pretensão cautelar equivalente, consistente em “suspensão imediata de atividades atinentes à

demarcação/expansão de área dos imóveis rurais”. Ora, acaso se tratassem da mesma porção de terra (ou seja, do

mesmo objeto), não haveria razão para reiterar tal pedido cautelar em sede de tutela de urgência nesta ação civil

pública, porquanto o objeto já estaria resguardado naqueles autos. Em suma, o próprio pedido urgencial, conforme

proposto nesta ACP, ratifica que as ações judiciais referem-se a extensões de terra/objetos diferentes.
 

Aliás, também o elemento subjetivo das ações em análise ratifica a análise em curso. No ponto,

depreende-se que na tutela cautelar antecedente da 2ª Vara Federal o MPF arrolou no polo passivo o atual proprietário

da Fazenda Beira-Rio (Marco Antonio Fachetti, ora corréu) e o seu filho, porque dois dos supostos autores da iniciativa

de se utilizar grupo armado para expandir a extensão de imóveis rurais para dentro de área de preservação permanente

pertencente à União; por outro lado, nestes autos o MPF arrola no polo passivo apenas o titular da escritura de domínio

do imóvel (Marco Antonio Fachetti) e sua esposa (Neilse Rosa Fachetti, meeira do primeiro), confirmando, de forma

alheia a qualquer dúvida, que o objeto desta ação é a discussão da validade do título de propriedade referente a

grande parte da Fazenda Beira-Rio, e não ações adotadas fora dos seus limites com a intenção de expandi-la

para dentro de outras áreas federais de preservação permanente.

 
Não cabe cogitar sequer em conexão probatória a atrair a reunião dos processos para

processamento/julgamento conjunto. Mais uma vez, a indiferença entre as porções de terra esclarecem que a prova a

ser produzida em cada uma das ações deverá incidir sobre extensões territoriais (objetos) diferentes. Além disso,
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reitere-se que a matéria potencialmente controvertida a ser objeto de prova também não guardaria identidade, já que

naqueles autos a cizânia refere-se à ilegalidade do procedimento adotado para tentar expandir os limites da propriedade

sobre terras pertencentes à União, enquanto nesta é a alegada nulidade de título de propriedade formalmente existente

quanto a outra parcela de terra.

 
Em suma, de qualquer ótica que se visualizem as demandas, conclui-se que não há que falar em

relação de acessoriedade entre esta ação e aquela de n. 1003406-17.2019.4.01.3901, tampouco em conexão ou

continência a consolidar prevenção do Juízo da 2ª Vara Federal para processar e julgar este feito. E

desconsiderar este raciocínio para, acolhendo a tese da parte autora, declinar da competência jurisdicional no caso

destes autos traduziria verdadeira afronta ao princípio do juiz natural constitucionalmente esculpido, que se

materializaria por efetiva burla ao critério de distribuição processual desta SSJ.

 
Deita feita, INDEFIRO, desde já, o pedido de distribuição do feito por prevenção com a ação n.

1003406-17.2019.4.01.3901.

 
Outrossim, ACOLHO a emenda à inicial (ID 154888854), para incluir a nacional Neilse Rosa Fachetti 

no polo passivo da ação. Registre-se.

 
Quanto ao pedido de tutela de urgência antecipada, previsto no art. 300 do CPC, seu deferimento

depende da demonstração da existência de dois requisitos cumulativos, quais sejam, a probabilidade do direito e o

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

 
No caso posto, entendo que a prova dos autos recomenda o deferimento apenas parcial da tutela

de urgência, mediante temperamentos no que se refere ao segundo pedido (de imediata desocupação do imóvel), mas

atendida a natureza preventiva da medida liminar almejada.

 
A probabilidade do direito encontra-se evidenciada por vastos elementos documentais encartados nos

autos, de que destaco Relatório da Polícia Militar do Pará a concluir que a Fazenda Beira-Rio segue até a “beira do

rio” (ID 152854383, fls. 27/32), corroborado por escritura pública de compra e venda (ID 152854383, fl. 61, e ID

152854387, fls. 01/04) e matrículas do imóvel registradas junto aos Cartórios de Imóveis das Comarcas de Marabá/PA

(Mat. 49.822 – ID 152854387, fls. 06/10) e Itupiranga/PA (Mat. 2.349 – ID 152854387, fls. 13/15), além de Certificado de

Cadastro de Imóvel Rural junto ao INCRA (ID 152854387, fl. 12), todos a esclarecer a confrontação do imóvel com a

margem esquerda do Rio Tocantins. Outrossim, tem-se cópia do processo administrativo n. 10154.129283/2019-33

(ID 152873386, fls. 06/23), instaurado junto à SPU por provocação do anterior proprietário particular do imóvel a fim de

obter informação se a respectiva área incidia em propriedade da União, em que consta memorial descritivo do imóvel

ladeado por gráficos e Parecer de Engenheira da SPU, concluindo, expressamente, que grande parte do imóvel

está inserto em área pertencente à União.
 

O fato de a referida porção aquilatar-se como área de preservação permanente, por consubstanciar

área de várzea, por sua vez, nada altera a questão dominial, já que essas existem tanto em áreas privadas como

públicas, devendo o explorador apenas preservá-a de acordo com os ditames legais. No entanto, neste ponto que o

perigo de dano se mostra presente, pelo menos em cognição sumária.

 
O perigo ou risco ao resultado útil do processo ganha assento, em cognição sumária, nas conclusões

oficiais do processo administrativo n. 10154.129283/2019-33 (ID 152873386, fls. 06/23), de que referida extensão de

terras refere-se a área de várzea, que, além de propriedade da União, ostenta qualidade de área de preservação

permanente. Neste sentido, o exercício de atividades agropecuárias privadas sem se considerar esta particularidade e à

revelia de qualquer fiscalização estatal, guarda a probabilidade de causar danos de potencial irreversível não apenas ao

patrimônio da União, mas de toda a sociedade, a quem se dirige a garantia constitucional de um meio ambiente

equilibrado e de exploração dos recursos naturais de forma sustentável.
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Além disso, ainda sob a perspectiva do perigo, volta-se a invocar a conclusão final de Nota Técnica de

Engenheira da SPU (ID 152884856, fl. 11), de onde se extrai a constatação de “diversas TAUS inseridas na

poligonal da Beira Rio”, que, de acordo com a Portaria n. 89/2010-SPU, refere-se essencialmente a instrumento de

gestão do uso racional e sustentável dos recursos naturais disponíveis na orla marítima e fluvial, por parte de

comunidades tradicionais, com vistas a possibilitar a respectiva subsistência. Ora, de tal informação oficial infere-se que

 eventual sobreposição da atividade agropecuária privada exercida pelo réus, em área também contemplada por

TAUS deferidas pela SPU, impõe risco de conflitos fundiários eminentes, o que enseja o imediato

acautelamento da situação.

 
Entretanto, aqui cabe ponderar que, muito embora as conclusões oficiais do processo administrativo

encimado guardem presunção de veracidade e legitimidade, o autor também parece exercer a ocupação do local com

lastro em documento público, consubstanciado em escritura pública de compra e venda devidamente averbada nas

duas matrículas referentes ao imóvel (tendo em vista que sua extensão perpassa pelas Comarcas de Marabá e de

Itupiranga/PA), ambas a evidenciar cadeia dominial que teve início com arrecadação estatal procedida pelo Instituto de

Terras do Pará – ITERPA via Portaria n. 0155/2015 publicada no Diário Oficial de 07/05/2015 – documentação esta,

portanto, também lastreada pelos mesmos atributos de oficialidade ostentados pelos pareceres emanados da

SPU.

 
Neste sentido, a pretensa desocupação liminar da área reclamada (um dos pedidos formulados

nesta fase pelo MPF), para além de sensivelmente incompatível, neste caso específico, com a precariedade da tutela

jurisdicional cautelar a ser concedida em juízo perfunctório, também ostenta caráter injustificadamente drástico,

sobretudo à vista de medidas alternativas que podem resguardar suficientemente a área em questão. No ponto, destaco

ser suficiente, ao menos por ora, a proibição da prática, pelos réus, sem prévia autorização da autoridade

ambiental, de quaisquer atividades econômicas  na parte do imóvel rural reclamado nos autos (área de várzea),

especialmente atividades de natureza pecuária.

 
No mesmo compasso e no intuito de prevenir conflitos fundiários, considerando a sobreposição de

títulos de ocupação (título imobiliário e TAUS), devem os réus, ainda em sede liminar, absterem-se de quaisquer

condutas, por si mesmos ou interposta pessoa, que venha a turbar ou esbulhar a posse daqueles atuais

ocupantes da área ribeirinha dentro da Fazenda Beira Rio e detentores de TAUS emitidos pela SPU, sob pena de

incidirem em crime de desobediência, bem como multa pessoal, na importância de R$100.000,00 por cada

admoestação. Desse modo, concede-se a tutela pretendida (evitarem-se conflitos fundiários), mas com  medida menos

gravosa e compatível com as provas existentes nos autos.

 
Às medidas encimadas, deve-se associar deferimento do pedido de tutela de urgência para 

bloqueio liminar das matrículas referentes ao imóvel, como forma de evitar a continuidade da cadeia dominial

privada sobre a porção de terra em litígio nestes autos, como forma de preservar a ordem jurídica e a regularidade dos

registros públicos, além do interesse de terceiros de boa-fé.

 
Finalmente, não se olvida que os termos da inicial refletem, em tese, irregularidade de ato público

levado a efeito pelo ITERPA, consistente na suposta arrecadação de área federal como terras devolutas de propriedade

Estado do Pará, além de, posteriormente, ter alienado-a a terceiros particulares. Outrossim, constitui objeto da ação civil

pública a defesa de patrimônio dominial pertencente à União. Portanto, pertinente ouvi-los, ITERPA e a União, no que

se refere a eventual interesse em integrarem a ação, devendo esclarecer em que condição e em que polo

eventualmente desejam atuar.

 
Por todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência, para DETERMINAR e IMPOR:

 
- o imediato bloqueio das matrículas n. 49.822 do 1º Tabelionato de Notas e Registros de Imóveis
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de Marabá e n. 2.349 do Cartório do Ofício Único de Itupiranga/PA;

 
- aos réus proibição da prática, em primeira pessoa ou por qualquer preposto, de quaisquer

atividades econômicas sem prévia autorização da autoridade ambiental, especialmente de natureza pecuária, 

na área de várzea do imóvel questionado nos autos, caracterizado pela denominação “Fazenda Beira-Rio” e pelas

matrículas retromencionadas;

 
- aos réus que se abstenham de quaisquer condutas, por si mesmos ou interposta pessoa, que

venha a turbar ou esbulhar a posse daqueles atuais ocupantes da área ribeirinha dentro da Fazenda Beira Rio

e detentores de TAUS emitidos pela SPU, sob pena de incidirem em crime de desobediência, bem como multa

pessoal, na importância de R$100.000,00 por cada admoestação.
 

Cientifique-se, com urgência, o 1º Tabelionato de Notas e Registros de Imóveis de Marabá e o Cartório

do Ofício Único de Itupiranga/PA, instruindo o expediente, inclusive, com cópia das matrículas imobiliárias estampadas,

respectivamente, no ID 152854387, fls. 06/10, e no ID 152854387, fl. 13/15, como forma de melhor elucidar as

matrículas a que se refere a ordem judicial de bloqueio.

 
Também com urgência, intimem-se os réus sobre a ordem que lhes é direcionada. Na oportunidade, 

citem-se.

 
Sem prejuízo, intime-se a União e o Iterpa para manifestarem, no prazo individual de 15 (quinze) dias,

se têm interesse em integrar a lide, devendo cada um esclarecer em que condição e em qual polo pretendem

eventualmente integrar a lide.

 
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 
Marabá/PA.

 
 
 

(Assinado digitalmente) 
MARCELO HONORATO 

Juiz Federal
 
 
 

JH
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