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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE

1º Ofício da Tutela Coletiva
______________________________________________________________________________________________

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  ___VARA  DA  SEÇÃO

JUDICIÁRIA DE SERGIPE

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

Ação Civil Pública n. 17/2020 – MPF/PRSE/LNT 

Inquérito Civil n. 1.35.000.000381/2015-41 

O excelente fruto desta árvore, a que chamam Mangaiba,
penso não deve ser ignorado nem omitido, embora seja antes uma iguaria das mesas,

que concernente à nossas preocupações medicinais.
Pois lisonjeia tão deliciosamente a gula e tem sabor tão agradável,
que não sei se a América produz alguma fruta mais bela e gostosa.

Árvore bela, crespa e fecundíssima não se eleva a altura maior que a ameixeira européia,
com a qual rivaliza pelo fruto e sobretudo pelo caule e pelas folhas.

Georg Marckgraf e Willem Pies, Historia Naturalis Brasiliae, 1648 (apud MOTA et al., 2011, p. 50)
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Xote da Mangaba
Dudé Viana

Quero suco de mangaba
Sorvete de mangaba

Mangaba bem docinha
Um doce de mangaba

A mangaba tem um gosto
Que gruda na boca da gente

Como a moça arenosa
Com seu beijo enlouquecente

O segredo da mangaba
Está no tempo da colheita

Na hora que fica doce
Você pode encher a cesta

Quero suco de mangaba
Sorvete de mangaba

Mangaba bem docinha
Um doce de mangaba

A mangaba tem um gosto
Que gruda na boca da gente

Como a moça arenosa
Com seu beijo enlouquecente

Na hora da colheita
Pegam ganchos, pegam cestas
As catadoras puxam as frutas

Pra depois catar no chão

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  da

Procuradora da República infrafirmada, vem, à honrada presença de Vossa Excelência,

com fundamento na Constituição da República, na Lei Complementar nº 75/93 e na Lei

nº 7.347/85, propor a presente
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA

com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA,

em desfavor de:

MUNICÍPIO DE ARACAJU,  pessoa jurídica de direito público

interno,  com  sede  na  Praça  General  Valadão,  341,  4º  andar,

Centro, Aracaju/SE, CEP: 49010-520, a ser citado na pessoa do

seu  Prefeito  Municipal,  Edvaldo  Nogueira,

gabinete.prefeito@aracaju.se.gov.br, ou do Procurador-Geral do

Município, Thiago Carneiro, e-mail não conhecido; 

EMPRESA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  URBANIZAÇÃO  –

EMURB, a ser citado na pessoa do seu Presidente Antônio Sérgio

Ferrari,  com  endereço  institucional  no  Centro  Administrativo

Prefeito Aloísio Campos, Rua Frei Luís Canelo de Noronha, nº 42,

Conjunto  Costa  e  Silva  -  CEP  49097-270,  Aracaju,  Sergipe  -

Brasil  /  Fone:  (79)  4009-7800,  e-mail:

edson.vasconcelos@aracaju.se.gov.br;

CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL,  empresa  pública  federal,

sediada  na  Avenida  Hermes  Fontes,  2120,  1º  andar,  Grageru,

Aracaju/SE, que pode ser citada na pessoa de seu representante

legal,  Diego  Carraro,  Superintendente  Regional  da  Caixa

Econômica  Federal  em  Sergipe,  e-mail  institucional:

sr2646se@caixa.gov.br;
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UNIÃO (Superintendência  do  Patrimônio  da  União  -  SPU),

pessoa  jurídica  de  direito  público,  representada  pela

Procuradoria  da  União  no  Estado  de  Sergipe,  com  sede  na

Avenida Beira Mar,  nº 53, bairro 13 de Julho, Aracaju/SE,  CEP

49020-010,  (79)  3301-7200  e  endereço  eletrônico:

pu.se@agu.gov.br;

tendo por base o quanto apurado no Inquérito Civil nº 1.35.000.000381/2015-

41, em anexo à presente exordial, e as razões de fato e de direito a seguir

expostas.

I – OBJETO DA AÇÃO

A presente Ação Civil  Pública tem por objetivo a  obtenção de

tutela jurisdicional apta à efetivação de medidas de proteção do direito de uso da

terra por parte das catadoras e catadores de mangaba, bem como dos  defensores de

direitos humanos integrantes da Associação dos Catadores e Catadoras de Mangaba

Padre Luiz Lamper, que se opõem ao desmatamento, ao desequilíbrio ambiental e à

destruição das áreas de mangabeiras ocupadas e utilizadas tradicionalmente por meio

de extrativimo, por algumas décadas com modos de vida comunitária, no bairro Santa

Maria, Município de Aracaju/SE.

A  ação  visa,  portanto,  à  preservação  ambiental  da  área  de

mangabeiras do Bairro Santa Maria e à defesa efetiva dos direitos da comunidade das

catadoras e catadores de mangaba, pois da posse e manejo das mangabeiras depende

a subsistência de famílias reconhecidas como população tradicional. Pretende-se, para
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tanto,  a  paralisação  imediata  de  qualquer  ordem  de  serviço  ou  de  procedimento

administrativo tendente à construção de empreendimento imobiliário nas áreas de

mangabeiras,  até  que  a  avaliação  da  viabilidade  ambiental  do  projeto  e  sua

readequação  contemplem  a  preservação  ambiental  das  áreas  tradicionalmente

ocupadas e preservadas pela comunidade catadora de mangaba, reunida e organizada

por meio da Associação Padre Luiz Lamper. 

II  –  DA  PRÉVIA  EXISTÊNCIA  DE  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  n.  0002637-

41.2009.4.05.8500.  SITUAÇÃO  AMBIENTAL  DA  ZONA  DE  EXPANSÃO.

EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DOS ACIONADOS NA AÇÃO QUE TRATA DA

ZONA  DE  EXPANSÃO  DE  ARACAJU.  PROIBIÇÃO  JUDICIAL  DE  NOVOS

EMPREENDIMENTOS  NA  REGIÃO.  AUSÊNCIA  DE  SISTEMAS  DE

ESGOTAMENTO  SANITÁRIO  E  DRENAGEM  NO  LOCAL  GERANDO

ALAGAMENTOS E PROBLEMAS AMBIENTAIS DIVERSOS.

A  área  objeto  da  presente  ação  está  inserida  na  Zona  de

Expansão  de  Aracaju.  Graves  problemas  ambientais  foram  objeto  de  detalhada

discussão  na  Ação  Civil  Pública  n.  0002634-41.2009.4.05.8500,  na  qual  restou

demonstrada a desastrosa política de urbanização implementada na Zona de Expansão

de  Aracaju,  com  a  destruição  de  ecossistemas  costeiros  e  a  generalizada

impermeabilização do solo, com consequentes e periódicos alagamentos.

O Município de Aracaju, a EMURB e a CAIXA foram condenados

na  referida  ação  a  se  absterem  de  autorizar  ou  realizar  qualquer  novo

empreendimento imobiliário na Zona de Expansão antes que  dessem cumprimento às

determinações e requisitos que, com base na lei e nos fatos apurados na instrução
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processual, foram determinados pela Juíza Federal Telma Machado. Porém, em clara

violação às determinações judiciais, que ora são objeto de cumprimento provisório de

sentença, o Município de Aracaju, a empresa pública municipal, Emurb, e a empresa

pública federal, CAIXA, estão promovendo a implantação de grande empreendimento,

que engloba mais de mil unidades habitacionais.

Este empreendimento, além de descumprir as ordens judicias já

existentes  em  processo  julgado,  que  visam  impedir  o  agravamento  das  condições

ambientais  e sanitárias na Zona de Expansão  de Aracaju,  inova na lesão ao meio-

ambiente  e  aos  direitos  da  população  tradicional  catadora  de  mangaba,  pois  vem

importando em desrespeito a direitos humanos, desrespeito à legislação que rege o

licenciamento  ambiental  e  em  desmate  de  área  ambiental  de  preservação  das

mangabeiras,  sem  que  medidas  mitigatórias  e  compensatórias  dos  danos  estejam

previstas,  após  a  obrigatória  oitiva  que  se  deveria  fazer  à  população  tradicional

atingida. 

Deve-se  esclarecer  que  naquela  demanda,  foram estabelecidos

diversos  condicionamentos  às  condutas  do  Município  de  Aracaju,  da  EMURB e  da

CAIXA quanto aos empreendimentos a serem instalados na área, definidos por meio

de decisão liminar de antecipação dos efeitos da tutela, primeiramente no ano de

2009, nos seguintes termos:

As pessoas jurídicas de direito público que figuram no polo passivo,

devidamente intimadas (despacho de f. 98), manifestaram-se sobre o

pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, o que ensejou a

decisão  de  fls.  564-577  (Id.  4058500.1770761),  proferida  em

12/06/2009:

A  situação  da  Zona  de  Expansão  de  Aracaju  é  extremamente
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preocupante, lamentável mesmo, tanto pela potencialidade de poluição

do meio ambiente, quanto pelo grave problema de saúde pública para a

população  que  lá  vive,  fazendo-se  necessária  a  adoção  de  céleres  e

eficazes medidas para solução urgente das situações mais calamitosas,

ao lado de providências de médio e longo prazo, visando a solucionar

definitivamente os problemas de drenagem e esgotamento sanitário da

região.

No entanto, em vista da complexidade que envolve a questão, mostra-se

prudente a oitiva de técnicos especializados antes de se adotar algumas

medidas mais drásticas, a fim de se evitar que se verifique, no futuro,

terem sido ineficazes para o fim determinado.

Em face do exposto, DEFIRO EM PARTE AS MEDIDAS

LIMINARES pretendidas, para determinar:

1) à ADEMA: que se abstenha de conceder licenciamentos ambientais

relativos à Zona de Expansão de Aracaju até a audiência pública a ser

realizada.

2)  à  DESO:  que  inicie  imediatamente  os  estudos  para  viabilizar  a

implantação de uma rede adequada de esgotamento sanitário  para a

Zona de Expansão de Aracaju, devendo apresentar na audiência pública

um cronograma das etapas necessárias para a sua conclusão;

3)  à EMURB e ao Município de Aracaju: que apresentem na vai

pública  um  cronograma  para  a  execução  do  Projeto  de

Macrodrenagem para a Área I da Zona de Expansão de Aracaju já

existente,  conforme  informado  nos  autos  e  um  cronograma  para  a
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elaboração do projeto e sua execução em relação à Área II, bem assim

que  não  expeçam  habite-se,  alvarás  de  construção,  termo  de

verificação ou outros atos administrativos para uso e ocupação do solo

até a audiência pública a ser realizada;

4)  à CEF e à União que não inaugurem nenhum empreendimento na

região, até a realização da audiência pública; deixo de proibir, por

ora,  o  financiamento  de  novos  empreendimentos,  podendo  ser

reavaliada tal permissão logo após a realização da audiência pública

caso os resultados sejam insatisfatórios, a critério desde juízo.

5)  à  EMURB:  que  apresente,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,

informações  sobre  as  medidas  emergenciais  e  paliativas  que  já

foram, estão sendo ou serão adotadas para solucionar a situação

de alagamento da Zona de Expansão de Aracaju, em especial na região

dos Condomínios Brisa Mar, Beira Mar, Costa do Sol, Aquarius, Costa

Nova,  Horto  do  Carvalho,  Águas  Belas  e  Mirasol,  com  informações

acerca do resultado obtido com as mesmas;

6) à PETROBRAS: que inicie imediatamente tratativas com a EMURB e

com a ADEMA a fim de executar medidas emergenciais e paliativas de

drenagem  para  minorar  a  situação  de  alagamento  que  acomete  a

população  circunvizinha  às  suas  lagoas  de  estabilização  e  drenagem,

rota de fuga e via amarela, apresentando em 15 (quinze) dias um plano

de ação.

Fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso
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de  descumprimento  das  determinações  acima  por  qualquer  dos

requeridos.

Ainda,  designo  audiência  pública  a  ser  realizada  no  auditório  deste

Fórum, no dia 01/07/2009, às 9 (nove) horas, devendo ser intimadas as

partes e dada ampla divulgação de sua realização.

Ao efetuar uma reanálise dos pedidos liminares formulados pelo

MPF, o Juízo readequou alguns comandos liminares, nos seguintes termos:

1)  à  ADEMA:  que  se  abstivesse  de  conceder  licenciamentos  e/ou

renovações de licença ambientais relativos a novos empreendimentos

ou a qualquer outro, mesmo já em andamento, desde que não esteja de

acordo com os critérios definidos no TAC ajustado com o MPE e o

MPF;

2) à DESO: que continuasse os estudos para viabilizar a implantação

de  uma  rede  adequada  de  esgotamento  sanitário  para  a  Zona  de

Expansão de Aracaju, com prioridade para a região mais afetada pelos

alagamentos  (do  aeroporto  até  a  AABB),  devendo  apresentar  a

evolução dessas tratativas ao final do prazo abaixo fixado;

3)  à  EMURB e ao Município de Aracaju: que não expedisse novos

alvarás de construção ou outros atos administrativos para uso e

ocupação  do  solo  relativamente  a  novos  empreendimentos,  bem

assim que somente não expeçam Habite-se a empreendimentos que já

estejam  em  andamento  mas  que  não  atendam  aos  critérios
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estabelecidos no TAC ajustado com os MPE e MPF;

4)  à  EMURB:  que  adotasse  medidas  emergenciais  e  paliativas  para

solucionar os alagamentos ainda existentes na Zona de Expansão de

Aracaju,  especialmente na região dos Condomínios Brisa Mar,  Beira

Mar, Costa do Sol, Aquarius, Costa Nova, Horto do Carvalho, Águas

Belas e Mirasol, trazendo aos autos relatório com a situação de tal

região ao final do prazo abaixo estabelecido, bem assim que apresente

à DESO, comprovando nos autos, o estudo de bacias e arruamento de

toda a Zona de Expansão de Aracaju;

5)  à  PETROBRAS:  que  apresentasse  a  documentação  relativa  ao

convênio firmando com o Município de Aracaju e a licenciamentos e

autorizações de órgãos competentes para a execução das obras da sua

Rota de Fuga, bem assim que apresente o projeto que já dispõe para

melhorar a drenagem da região;

Diversas  manifestações  das  partes  ensejaram  a  prolação  da

terceira  decisão  em  05/08/2009  (fls.  1.540/1.543),  que  deu  provimento  aos

embargos  de  declaração  interpostos  pelo  Município  de  Aracaju  e  pela  EMURB,

integrando a decisão liminar, por meio dos seguintes esclarecimentos:

Quanto  aos  questionamentos  realizados  pelo  Município  de  Aracaju,

esclareço que, segundo consta da decisão embargada, não poderá ser

emitido alvará de construção ou outro ato administrativo para uso e

ocupação do solo relativo a nenhum novo empreendimento, ainda que

esteja de acordo com as exigências contidas no TAC, só podendo ser
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expedidos  tais  documentos  em relação aos  empreendimentos  já  em

andamento e desde que estejam em observância às exigências do TAC.

Quanto aos questionamentos efetuados pela EMURB, esclareço que:

a) Em relação aos condomínios de lotes e loteamentos, desde que já

tenham sido licenciados, emitidos Habite-se e Termos de Verificação

de Obras - TVO em relação aos mesmos, e, ainda, se estiverem de

acordo com as exigências do TAC firmado com o Ministério Público,

poderão ser expedidos alvarás/licenças/autorizações que resultem no

uso e ocupação do solo, relativos às frações privativas de terrenos ou

lotes  individuais,  uma  vez  que  o  condomínio  considerado  em  sua

integralidade  já  se  encontra  devidamente  regularizado,  não  se

enquadrando  como  novo  empreendimento,  nos  termos  da  vedação

contida na decisão embargada;

b)  Em  relação  aos  condomínios  de  lotes  antigos,  aprovados  e  com

Habite-se emitidos antes da decisão liminar, a concessão de Habite-se

das  casas  situadas  em  seu  interior  pode  ser  efetuada  em

conformidade com o exposto no item "a" acima, uma vez que a referida

unidade  individual  igualmente  não  se  configura  como  novo

empreendimento,  nos  termos  da  vedação  contida  na  decisão

embargada;

c) Em relação às situações em que o interessado já possui a casa e/ou

qualquer  outro  empreendimento  já  edificados,  porém sem a  devida

licença de construção expedida pela EMURB, e requer, após proferida
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a  decisão  liminar,  a  sua  regularização,  através  de  Certidão  de

Existência  e/ou  de Regularização,  esclareço  que  tais  certidões  não

poderão ser  concedidas,  ainda  que  a  unidade ou  o  empreendimento

esteja em consonância com as regras estabelecidas no TAC, a fim de

não se estabelecer um forma de burla à vedação de licenciamento de

obras para novas unidades/empreendimentos, salvo nos casos em que a

referida casa edificada sem a devida licença esteja situada em um

condomínio  de  lotes  ou  loteamento  já  regularizado,  nos  termos

expostos nos itens "a" e "b" supracitados, ou, também, se o processo

de  regularização  tiver  se  iniciado  antes  de  proferida  a  decisão

embargada (1º/07/2009);

d) Em relação aos processos administrativos de demarcação de imóveis

e de aprovação de desmembramento e/ou remembramento e/ou fusão

de imóveis, considerando que através dos mesmos não são autorizadas

construção  de  edificações  ou  obras  de  parcelamento,  não  estão

abrangidos pela decisão proferida, podendo a EMURB dar o regular

andamento  a  tais  processos,  inclusive  emitindo  as  Certidões  de

Demarcação e os Termos de Aprovação de Desmembramento ou de

Remembramento, se for o caso de assim se proceder;

e) Em relação aos processos administrativos de concessão de alvará

para  construção,  nos  quais  o  alvará  já  fora  concedido  -  podendo,

portando,  o  interessado  iniciar  as  obras  correspondentes  -  e  for

requerida  alteração do projeto,  resultando em na expedição de um

novo alvará,  poderá a EMURB conceder o novo alvará,  se o projeto

retificado estiver em consonância com os requisitos estabelecidos no
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TAC, por não se tratar de novo empreendimento;

f)  Em  relação  à  possibilidade  de  recebimento  pela  EMURB  de

requerimentos de Alvará de Construção, através do seu sistema de

protocolo, destaco que a Constituição Federal de 1988 assegura aos

administrados  o  direito  de  petição  perante  o  poder  público,  não

devendo a EMURB recusar os requerimentos que lhe forem dirigidos,

podendo ela dar o regular andamento ao mesmo, sem, contudo, expedir

o alvará dele resultante, comunicando ao interessado o motivo que está

obstando tal expedição.

g)  Em relação ao questionamento sobre a liberação de alvarás para

imóveis situados no Bairro Atalaia ou em áreas da Zona de Expansão

onde exista rede de drenagem, especifique a EMURB quais são estas

áreas, comprovando que, existente tal  rede de drenagem e de

esgotamento  sanitário,  a  área  restante  não  será  afetada  pelo

escoamento dali proveniente, esclarecendo que, por ora, fica vedada

emissão de novos  alvarás de construção ou de atos administrativos

para  uso  e  ocupação  do  solo,  determinada  através  da  decisão

embargada, abrangendo toda a região sul do Município de Aracaju a

partir das Áreas I e II do TAC (inclusive estas) até o Rio Vaza-Barris.

h)  Por  fim,  em  relação  aos  empreendimentos  que  já  possuem

autorização provisória da EMURB para construção ou uso e ocupação

do  solo,  por  não  se  configurarem novos  empreendimentos,  poderão

obter  o  alvará  definitivo,  por  não  se  configurarem  novos

empreendimentos.
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Após longa e regular instrução, foi então proferida sentença de

mérito, que determinou aos réus, dentre eles o Município de Aracaju, a EMURB e a

CAIXA, que tomassem providências a fim de corrigir diversos danos ambientais na

localidade, bem como de prevenir outros tantos danos decorrentes do comportamento

administrativo que vinha sendo dispensado às questões sanitárias e ambientais em

toda a Zona de Expansão.

Confiram-se os termos do dispositivo da sentença no que toca aos

acionados: 

III - DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  julgo  procedente  em  parte  os  pedidos,

extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art.

487, I, do CPC, para:

1) condenar a UNIÃO, o ESTADO DE SERGIPE e o MUNICÍPIO DE

ARACAJU a  suportarem os  ônus  financeiros  decorrentes  das  ações

necessárias ao reequilíbrio ambiental da Zona de Expansão de Aracaju,

dentre  as  quais  a  implantação  e  execução  de  um  sistema  de

macrodrenagem da região, que deverá estar concluídos no prazo de 08

(oito) anos, contados do trânsito em julgado da sentença.

2) condenar a UNIÃO, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, o ESTADO

DE  SERGIPE  e  o  MUNICÍPIO  DE  ARACAJU  a  condicionarem  a

liberação  de  quaisquer  das  suas  linhas  de  financiamento  e

investimentos  para  obras  na  Zona  de  Expansão  de  Aracaju,  à

assunção, por si mesmos ou por parte do empreendedor contratado
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ou com eles conveniado, à responsabilidade de construir e pôr em

perfeita  operação  as  medidas  técnicas  apontadas  pela

ADEMA/SEMA  e  DESO  como  suficientes  para  impedir  a

contaminação do lençol freático e das águas pluviais da Zona de

Expansão de Aracaju, sendo no entanto, proibido à ADEMA/SEMA e à

DESO  continuarem  compactuando  com  a  proliferação  da  utilização

generalizada de fossas sépticas, sumidouros ou soluções análogas;

3) condenar a UNIÃO a buscar o auxílio da FUNASA - FUNDAÇÃO

NACIONAL  DE  SAÚDE  -  para  auxiliar  a  DESO  nas  atividades  de

dimensionamento da rede coletora de esgotos e estação de tratamento

de esgotos a ser instalada na Zona de Expansão de Aracaju, de forma a

projetá-la para atender à demanda populacional, ou seja, ao número de

usuários habitantes e visitantes da Zona de Expansão de Aracaju;

4)  condenar  a  PETROBRAS a  resolver,  no  prazo  de  02  (dois)  anos,

contados do trânsito em julgado da sentença, o problema de drenagem

ocasionado  pela  construção  de  suas  rotas  de  fuga,  Av.  OBA  e  Av.

Amarela, na forma indicada pela EMURB e ADEMA, em conformidade

com o projeto de macro e microdrenagem elaborado pela EMURB (que

deverá entregar o projeto 60 dias após o pedido da PETROBRAS), após

licenciamento ambiental perante a ADEMA/SEMA (que deverá resolver

o pedido de licença em no máximo 90 dias, devendo notificar eventual

pendência à PETROBRAS em no máximo 30 (trinta) dias após o pedido);

5) condenar a  DESO e o MUNICÍPIO DE ARACAJU a implantar e

executar  as  obras  de  saneamento  básico  coletivo  na  Zona  de

Expansão de Aracaju, com rede coletora e sistema de tratamento,
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após  o  devido  licenciamento  ambiental  perante  a  ADEMA/SEMA,

adotando as medidas técnicas disponíveis para evitar a contaminação de

corpos  hídricos  (lençóis  freáticos,  aqüíferos,  águas  pluviais,  lagoas

etc.), proibida a permissão de utilização de fossas sépticas, sumidouros

e  outros  dispositivos  análogos,  exceto  quando,  mediante  prévia  e

casuística autorização judicial. Tais obras de saneamento básico devem

estar concluída em no máximo 08 (oito anos) anos, contados do trânsito

em  julgado  da  sentença.  O  MUNICÍPIO  DE  ARACAJU,  enquanto

concessionário  do  serviço  de  saneamento  básico,  deverá  aportar

recursos se insuficientes os da estatal, tendo em vista que a população

e o meio ambiente não podem ficar a mercê de eventual argumento de

que a referida sociedade de economia mista estadual tem autonomia;

6) condenar a ADEMA em obrigação de fazer, consistente em cooperar

com o poder executivo estadual e municipal na solução do problema de

saneamento básico na Zona de Expansão de Aracaju, identificando e

implementando  soluções  dos  processos  de  degradação  de  recursos

hídricos, através do controle da balneabilidade e da qualidade da água

dos corpos hídricos mais importantes para a manutenção de níveis de

poluição  suportáveis,  bem  assim  fazer  valer  o  seu  poder  de  polícia

adotando providências administrativas para os casos de irregularidades

que venham a ser praticadas pelo poder público e por particulares. A

ADEMA deve também verificar o comando que lhe foi direcionado no

item 04 (quatro) do dispositivo desta sentença;

7)  condenar  a  ADEMA e  a  MUNICÍPIO  DE  ARACAJU  (Secretaria

Municipal  do  Meio  Ambiente  -  SEMA)  a  não  licenciar  qualquer  novo
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empreendimento ou atividade na Zona de Expansão de Aracaju sem que

estabeleça a necessidade de adoção de outra solução sanitária que não

as fossas sépticas,  sumidouros ou dispositivos análogos, bem como a

embargar empreendimentos que irregularmente passem a adotar essas

medidas sem autorização do órgão ambiental;

8) condenar o  MUNICÍPIO DE ARACAJU a não expedir alvarás ou

licenciamentos  para  construção  de  imóveis  residenciais  e/ou

comerciais  na  Zona  de  Expansão  de  Aracaju,  enquanto  não

existente e em operação - com eficiência - sistema de drenagem e

sistema de coleta e tratamento de esgotos implantado pela DESO e

compatível com as características da área e com a quantidade de

usuários - habitantes e visitantes;

9) condenar a UNIÃO, o ESTADO DE SERGIPE,  o MUNICÍPIO DE

ARACAJU, a DESO, a ADEMA e a CAIXA, solidariamente,  em

obrigação de fazer, consistente na recuperação dos cursos d'água

ou  outras  áreas  de  preservação  permanente que  venham  a  ser

identificados como poluídos durante este processo, especialmente com

base em prova pericial ou análises efetuadas;

10) condenar o MUNICÍPIO DE ARACAJU e a EMURB a elaborarem

estudo  prévio,  suscetível  de  correções  posteriores,  apresentando

projeto  de  macrodrenagem  geral  para  as  bacias  independentes

identificadas pelo estudo técnico referido na Zona de Expansão de

Aracaju;
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11) condenar o MUNICÍPIO DE ARACAJU a não conceder alvarás de

construção  a  qualquer  empreendimento  imobiliário  enquanto  não

estiver pronto o projeto de drenagem pluvial da Zona de Expansão de

Aracaju;

12) condenar o MUNICÍPIO DE ARACAJU a apenas conceder habite-

se  ou  liberar  o  termo  de  verificação,  quando  o  sistema  de

drenagem do empreendimento estiver  instalado e funcionando em

conformidade com o projeto de macrodrenagem da referida bacia, de

forma  que  o  escoamento  pluvial  esteja  interligado  ao  seu  corpo

receptor;

13)  condenar  os  requeridos  ao  pagamento  de  indenização  pelo  dano

moral coletivo causado, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

para  a  UNIÃO,  o  ESTADO  DE  SERGIPE,  e  o  MUNICÍPIO  DE

ARACAJU, de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a EMURB, a DESO e

a ADEMA e de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a CAIXA e a

PETROBRAS, cujos montantes devem ser revertidos em favor de obras

de proteção do meio ambiente e à saúde, notadamente voltadas para a

proteção da coletividade afetada na Zona de Expansão de Aracaju, com

apresentação de projetos específicos.

Fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso

de  descumprimento  das  determinações  acima  por  qualquer  dos

requeridos.

Ratifico, outrossim, tutela de urgência já deferida nestes autos,
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ressaltando  estarem  fora  do  seu  alcance  os  empreendimentos

comerciais  geradores  de  quantidade  mínima  de  dejetos,  bem  assim

aqueles situados na Sub-bacia da Atalaia, que sejam contemplados por

redes  de  coleta  de  esgotamento  sanitário  e  de  drenagem,  tudo

consoante esclarecido na fundamentação supra.

Do dispositivo sentencial percebe-se que o Município de Aracaju,

a EMURB, a CAIXA e a União estão impedidos de viabilizar novas construções sem

antes comprovar a implantação e a eficácia de sistemas de esgotamento sanitário e de

drenagem na região. Isso por que é fato notório que a localidade passa por imensos

problemas de alagamentos e retorno de esgotos, decorrentes de crônica ausência de

política sanitária no local.

Do  mesmo  modo,  a  omissão  dos  acionados  em  instituir  uma

política de habitação séria levou à aglomeração de verdadeiras favelas, composta de

barracões  e  puxadinhos,  mais  tarde  utilizados  como  motivação  para  projetos

apressados de construções sem as devidas cautelas ambientais, o que agravou ainda

mais o problema hídrico na região. 

 Apesar das proibições judiciais em vigor, o Município de Aracaju

passou a anunciar por meio de entrevistas, rádio, TV e mídias sociais, a exemplo do

instagram da Prefeitura de Aracaju e do perfil pessoal do Prefeito Edvaldo Nogueira

a  implantação  de  um  novo  empreendimento  na  Zona  de  Expansão  de  Aracaju,

consistente  em  um  projeto  habitacional  chamado  Irmã  Dulce  dos  Pobres,  com

promessa de moradia para 1200 famílias. Essa propaganda passou a se fazer também

por  meio  de  arregimentação  de  autoridades  e  pessoas  ilustres  do  Estado  para

visitarem a área na companhia do Prefeito, a exemplo do Governador do Estado, da

PÁGINA 19 DE 276
MPF – Procuradoria da República em Sergipe

Av. BeirMar, 1064, Praia Treze de Julho, Aracaju-SE, 49020-010
PABX: (0xx79)3301-3700 - FAX: (0xx79)3301-3830 

19/276



 - 

Ministério Público Federal
Procuradoria da República em Sergipe

Superintendente da SPU, do Arcebispo de Aracaju, Dom João, dentre outras pessoas.

Porém, por estarem os réus adstritos à observância do quanto

decidido na ação civil pública 0002637-41.2009.4.05.8500, cuja sentença confirmou

os termos da liminar proferida, estavam eles incorrendo em flagrante desobediência

judicial,  ao  anunciar  grande  empreendimento  imobiliário  em  área  ambientalmente

crítica e proibida pela Justiça Federal.

Em razão de assim entender, o MPF peticionou nos autos da ação

civil pública já julgada,  no dia 30 de Julho, e solicitou tomada de providências do

juízo, quando teve notícia de um novo empreendimento sendo iniciado por ato dos

demandados, sem processo ambiental, sem licença prévia, sem autorização para

corte de árvores e sem cumprimento da decisão judicial. A 1ª Vara então, depois

de tomar conhecimento dos fatos concedeu liminar. A petição e a liminar se deram

nos seguintes termos:

“O MPF teve notícia acerca da cessão de uma área da União em favor

do Município de Aracaju no presente ano. A Cessão foi efetivada por

meio de contrato de doação firmado em 20/05/2020, com publicação

em  03/06/2020  no  DOU  do  Extrato  de  Contrato  de  Doação  com

Encargos. O objeto da avença é o imóvel Próprio Nacional, constituído

por  uma  área  de  236.218,96  m²,  situado  no  Bairro  17  de  Março,

município de Aracaju, Estado de Sergipe, sob RIP nº 3105 00261.500-

6, com fundamento nos arts. 23 e 31 da Lei nº 9.636, de 15 de maio de

1998 (data da celebração em 20/05/2020).

A respeito do empreendimento que pretende implantar, o Prefeito de

Aracaju  informou  publicamente  no  site

http://jlpolitica.com.br/colunas/aparte/posts/luciano-pimentel-
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projeta-apoiar-pelo-menos-15-amigos-na-disputa-por-prefeituras/

notas/opiniao-mangabeiras-do-sonho-a-realidade-a-construcao-de-1-

102-casas-que-torna-aracaju-mais-humana :

“Este projeto foi gestado no primeiro ano da nossa gestão e tem

sido trabalhado desde então. Foi aprovado em 2019 pelo Governo

Federal. Como passo seguinte, conquistamos, pela parceria com a

Secretaria de Patrimônio da União, a doação do terreno. Em abril

do ano passado foi realizado o cadastro das 840 famílias.

Há  um  mês  retornamos  o  contato  com  os  beneficiados  para

assinatura  dos  termos  de  adesão  ao  programa  e  para  o

encaminhamento dos contratos de aluguel das residências para o

período de dois anos, enquanto as obras serão realizadas. Também

inserimos  171  famílias  que  chegaram  mais  recentemente  à

ocupação  no  Auxílio-Moradia  e  que  serão  incluídas  em  futuros

projetos de moradia.

E nesta segunda-feira,  20,  iniciamos a  realocação das  famílias.

Com  o  coração  cheio  de  felicidade,  estive  na  ocupação  para

compartilhar da alegria que todos estavam sentindo. Os abraços,

por enquanto proibidos, deram lugar à satisfação e à gratidão no

olhar  daquelas  pessoas  que  não  mais  enfrentarão  a  lama,  as

chuvas, a falta de água e luz, os riscos à saúde e a insegurança.

Esta etapa prosseguiu  ao longo da semana,  com a retirada das

famílias,  o  deslocamento  delas  e  de  seus  pertences  para  suas

novas casas - trabalho feito com caminhões e micro-ônibus -, e a

demolição dos barracos, para iniciar as obras.”

Realçe-se: “para iniciar as obras.”
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Do instrumento firmado entre a União e o Município de Aracaju em

maio de 2020, vê-se que tal doação se condiciona ao cumprimento dos

encargos ali previstos, ligados à preservação das áreas de mangabeiras,

pelo que a União reconhece a importância e a necessidade de preservar

a cultura e os meios de subsistência da comunidade ali existente. 

Veja-se alguns trechos do referido instrumento contratual:

CONTRATO  DE  DOAÇÃO  COM  ENCARGOS  COM  FORÇA  DE

ESCRITURA PÚBLICA,  do  imóvel  constituído  por  uma  área  de

236.218,96  m²,  situado  no  Bairro  17  de  Março,  município  de

Aracaju,  Estado  de  Sergipe,  que  entre  si  celebram,  como

DOADORA a  UNIÃO e  como DONATÁRIO o MUNICÍPIO DE

ARACAJU, conforme Processo 04906.001035/2017-70,  relativo

Regularização  Fundiária  visando  atender  1.102  famílias,  como

também a reserva de área de extrativismo da Mangaba, incluindo

a construção de benfeitorias de apoio e atividades subsídios à

referida atividade extrativista, na forma abaixo:

(…) 

CLÁUSULA SEGUNDA –  Conforme  autorizado  pela  Portaria  nº

7173, de 12 de março de 2020, assinada pelo Sr. Secretário de

Coordenação  e  Governança  do  Patrimônio  da  União  e  por

conseguinte  publicada  no  D.O.U  na  Seção  1,  n°  52,  em

17/03/2020, fls 18 e 19, e com fundamento nos arts. 23 e 31 da

Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, neste ato é feita a DOAÇÃO

COM ENCARGOS do imóvel descrito e caracterizado na cláusula

primeira deste contrato, que destina-se à Habitação de Interesse

Social e Regularização Fundiária visando atender 1.102 famílias,
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através da construção de 1.102 unidade habitacionais e ainda de

toda  a  infraestrutura  necessária,  reservando  uma  área  de

92.508,48  m²  para  o  extrativismo  da  mangaba,  além  da

construção de equipamentos públicos e benfeitorias institucionais

de apoio e atividades subsídios à referida atividade extrativista,

por meio do Programa Pró-Moradia.(…)

CLÁUSULA  SEXTA  -  Considerar-se-á  rescindida  a  presente

DOAÇÃO,  independentemente  de  ato  especial  ou  requerimento

judicial,  retornando  o  imóvel  ao  domínio  da  DOADORA,  sem

direito  o  DONATÁRIO  a  qualquer  indenização,  inclusive  por

benfeitorias  realizadas,  se ocorrer inadimplemento de qualquer

cláusula contratual. 

A área objeto da presente ação está inserida na Zona de Expansão de

Aracaju  e  é  conhecida  como  Invasão  das  Mangabeiras,  localidade

vizinha  da região  conhecida  como Bairro  17  de  Março,  cujos  graves

problemas ambientais foram objeto de detalhada discussão nesta Ação

Civil  Pública  n.  0002634-41.2009.4.05.8500,  na  qual  restou

demonstrada  a  desastrosa  política  de  urbanização  implementada  no

município  na  ZEA,  com  a  destruição  de  grandes  ecossistemas  e  a

generalizada impermeabilização do solo, com consequentes e periódicos

alagamentos.

O Município de Aracaju, condenado na referida ação a se abster de

autorizar qualquer nova construção na Zona de Expansão e em clara

violação  à  coisa  julgada,  está  promovendo  a  implantação  de  grande

empreendimento,  que  engloba  mais  de  mil  unidades  habitacionais,

agravando por demais a situação combalida da região, e ainda com a

PÁGINA 23 DE 276
MPF – Procuradoria da República em Sergipe

Av. BeirMar, 1064, Praia Treze de Julho, Aracaju-SE, 49020-010
PABX: (0xx79)3301-3700 - FAX: (0xx79)3301-3830 

23/276



 - 

Ministério Público Federal
Procuradoria da República em Sergipe

previsão de ampla devastação das áreas de mangabeiras, sem a previsão

de medidas mitigatórias e de compensação dos danos ambientais e sem

o cumprimento das obrigações de fazer impostas na Ação Civil Pública

n.  0002634-41.2009.4.05.8500,  julgada  pela  1ª  Vara  da  Seção

Judiciária Federal de Sergipe.

Deve-se esclarecer que nesta demanda, foram estabelecidos diversos

condicionamentos às condutas do Município de Aracaju, da EMURB e da

CAIXA  quanto  aos  empreendimentos  a  serem  instalados  na  área,

definidos por meio de decisão liminar de antecipação dos efeitos da

tutela no ano de 2009, nos seguintes termos:

(...)

Do  dispositivo  sentencial  percebe-se  que  o  Município  de  Aracaju,  a

EMURB e a CAIXA estão impedidas de viabilizar novas construções na

Zona de Expansão de Aracaju, sem antes comprovar a implantação e a

eficácia de sistemas de esgotamento sanitário e de drenagem na região,

cumprindo  a  antecipação  de  tutela  conferida  em  sede  de  sentença

condenatória. Isso por que é fato notório que a localidade passa por

imensos problemas de alagamentos e retorno de esgotos, decorrentes

de crônica ausência de política sanitária no local.

Do mesmo modo, a omissão dos acionados em instituir uma política de

habitação séria levou à aglomeração de verdadeiras favelas, composta

de barracões e puxadinhos, mais tarde utilizados como motivação para

projetos  apressados  de  construções  sem  as  devidas  cautelas

ambientais, o que agravou ainda mais o problema hídrico na região. 

 Assim, por estarem os réus adstritos à observância do quanto decidido

na  ação  civil  pública  0002637-41.2009.4.05.8500,  cuja  sentença

confirmou os termos da liminar proferida, e estando eles incorrendo em
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flagrante desobediência judicial,  ao anunciar grande empreendimento

imobiliário  em  área  ambientalmente  crítica,  devem  ter  suas  ações

controladas pelo poder judiciário.

Deve-se destacar, por oportuno, que o município de Aracaju, pretende

dar  início  a  ações  que  já  se  configuram  como  atos  iniciais  da

implantação  do  projeto.  Tanto  que  anuncia  nas  redes  sociais  a

terraplanagem de máquinas e efetivamente já há um grande número de

máquinas no local.

A grande variedade de situações irregulares, aliado à complexidade das

circunstâncias  relacionadas  à  destruição  de  ampla  vegetação  nativa

(mangabeiras),  torna  dificultosa,  senão  impossível,  sua  discussão  em

sede de cumprimento de sentença,  porque há pedidos adicionais  que

necessitam serem apresentados ao poder judiciário, razão pela qual o

MPF avalia que talvez deva ser manejada outra ação civil pública para

discussão  de  novos  fundamentos  jurídicos,  com  causa  de  pedir  e

pedidos  distintos,  porém,  parte  da  demanda  se  insere  no  contexto

deste cumprimento de sentença.

O  comportamento  dos  acionados  constitui  verdadeira  afronta  às

decisões proferidas pela 1ª Vara, uma vez que a área não é dotada de

sistemas  de  drenagem  e  esgotamento  aptos  a  suportar  a  demanda

gerada  pela  construção  de  grande  empreendimento  e  a  atuação  dos

demandados tem ocorrido sem a existência de licenciamento ambiental,

em  confronto  com  a  forma  e  condições  estabelecidas  pela  1ª  Vara

Federal.

Por já ter sido proferida sentença de mérito, há de se considerar que

os mesmos acionados foram condenados por sentença a se absterem de

implementar ou permitir a implantação de novas construções na Zona de
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Expansão,  sem cumprimento de fases  ordenadas por este Juízo.  Por

conseguinte, a intenção de construir empreendimento de grande porte,

sem  apresentação  de  licença  prévia,  sem  estudo  de  impacto  de

vizinhança, sem demonstração a este juízo da existência de ligação em

rede  de  drenagem  e  de  esgotamento  sanitário  preexistente,  viola

ordens judiciais decorrentes de suas condenações, uma vez que ainda

persiste grave problema sanitário na região. 

A  EMURB  tem  trazido  ao  conhecimento  deste  juízo  pleitos  para  a

construção de novos empreendimentos na região da Zona de Expansão,

porém,  curiosamente,  nada  apresentou  relativamente  a  este  novo

empreendimento.  Tudo  ocorreu  nas  sombras,  não  houve  qualquer

menção ou pedido esclarecendo os pontos que são sempre objeto da

avaliação deste Juízo.

No  presente  caso,  há  intenção  manifesta  dos  acionados  em

implementar, sem prévio posicionamento da 1ª Vara Federal, um grande

conjunto habitacional chamado Irmã Dulce dos Pobres, sem as cautelas

ambientais a que foram condenados no âmbito da ação civil pública. E

tal ansiedade obviamente possui muita relação com o período eleitoral

que se avizinha.

A ausência  de licenciamento é patente e reconhecida  pelos  próprios

acionados, conforme se vê da resposta enviada pela EMURB e SEMA à

requisição do MPF quanto aos estudos ambientais que tivessem baseado

o projeto: 

Em resposta ao Ofício MPF 297/2019, que visa instruir Procedimento

Administrativo  n.  1.35.000.000381/2015-41,  solicitando  os

estudos/relatórios  técnicos,  autorizações,  licenças  ambientais

porventura  existentes  relacionados  ao  Projeto  Habitacional  do
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Município de Aracaju, cujo objeto é a construção de casas populares

localizadas no Bairro Santa Maria, localidade denominada “invasão das

mangabeiras”. 

Informamos que a presente demanda foi protocolada pela EMURB neste

órgão (SEMA), em caráter preliminar sobre o trâmite de licenciamento

ambiental cabível. Oportunamente, foi respondido que necessitaríamos

de  mais  informações  para  análise  no  rito  ordinário,  na  fase  prévia,

instalação e operação. Sendo assim, ainda não temos estudos e projetos

ambientais  mais  aprofundados.  Entretanto,  em  consulta  à  ADEMA,

observamos que a área em questão fora objeto de EIA/RIMA analisado

por aquela  instituição.  (Documentos  em anexo:  1.  Parecer Técnico  n.

637/2008 – ADEMA; 2. Informação Técnica n. 301/2019 – SEMA). 

Note-se que o órgão ambiental  municipal  informou não haver estudo

ambientais aprofundados naquele órgão e mencionou um antigo Estudo

de Impacto Ambiental datado de 2008, analisado pela ADEMA, porém

sequer esclareceu se era ou não relativo a este novo empreendimento

que a Prefeitura de Aracaju quer implantar, bem como não mencionou a

existência de Licença Ambiental. No entanto, a Prefeitura e EMURB já

se encontram com máquinas na área para fazer terraplanagem. A área

possui uma nascente e várias mangabeiras.

É de se frisar que na área existe a última nascente de água em área

urbana de Aracaju.

Há  uma  importante  contribuição  técnico-pericial  que  deve  ser

considerada  e  que  é  o  Parecer  Técnico  1396/2019,  subscrito  pelo

analista  pericial  em  Biologia,  Fábio  de  Miranda  Oliveira,  da  Divisão

Técnica  de  Perícia  em  Meio  Ambiente  da  Secretaria  de  Perícia,

Pesquisa  e  Análise  da  Procuradoria  Geral  da  República.  Atendendo
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demanda da Procuradoria da República em Sergipe, o analista pericial

em Biologia  deslocou-se  a  Aracaju  para  visitar  o  local  e  apresentar

posicionamento  técnico  sobre  o  impacto  do  projeto  habitacional

proposto  pela  Prefeitura  Municipal  de  Aracaju/SE  para  a  área  de

extrativismo da mangaba nessa área.

O parecer técnico apontou que:

1 - Trata-se do último núcleo de atividade tradicional extrativista de

mangaba dentro do perímetro urbano de Aracaju.

2  -  O  extrativismo  de  mangaba  (Hancornia  speciosa)  é  comumente

praticado no litoral do Nordeste; no entanto, a vegetação tem sofrido

com  o   desmatamento,  principalmente   para   a  construção  de

empreendimentos imobiliários e plantação de outros cultivos.

3 - Segundo a obra intitulada ‘’Mapa do Extrativismo da Mangaba no

Litoral de Sergipe: Ameaças e Demandas, de autoria da EMBRAPA, “as

áreas naturais estão sendo dizimadas e as catadoras de mangaba se

veem diariamente sob a ameaça de perder a fonte que assegura 60% de

seus  rendimentos  anuais  (Mota  et  al.  2007).  Tal  ameaça  não  se

restringe ao extrativismo, mas também à preservação e conservação da

própria espécie da mangabeira.

4  -  A  médio  e  longo  prazo,  poderá  haver  um  aumento  de  doenças

genéticas  nas  mangabeiras  oriundas  do  cruzamento  endogâmico  e

consequente   repercussão   negativa   na  viabilidade  econômica  do

extrativismo realizado pela comunidade tradicional na área de litígio, a

exemplo da diminuição da produtividade.

5 - A mangabeira foi decretada árvore símbolo do Estado de Sergipe

pelo  Decreto  n.º12.723/1992,  tendo  como  uma  das  considerações  a

frequência da mangabeira nas diversas regiões fisiográficas do Estado
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de Sergipe, de grande significado cultural e econômico para a população

do litoral sergipano, cuja árvore se encontra em processo de extinção,

que indica a necessidade de proteção da espécie nativa devido ao seu

significado cultural e econômico. 

6  -  O Estado de Sergipe reconhece as  catadoras  de mangaba como

grupo culturalmente diferenciado, que devem ser protegidas segundo as

suas formas próprias de organização social, seus territórios e recursos

naturais,  indispensáveis  para  a  garantia  de  sua  reprodução  física,

cultural, social, religiosa e econômica.  

7 -  Nas cercanias dos campos de mangaba existe uma lagoa natural com

águas aparentemente não poluídas e presença de fauna aquática, cuja

população extrativista local afirma que há décadas, mesmo em épocas

de baixa pluviosidade, não há rebaixamento considerável de sua lâmina

d’água.

8 - A perenidade da lagoa atestada pelos mangabeiros, a priori, infere

que sua existência não depende apenas do índice de pluviosidade, mas

da presença de afloramento natural do lençol freático (nascentes e ou

olhos d’água).

9 – A presença de afloramento natural na lagoa torna imperioso que

estudos  mais   específicos,   a   exemplo   de   estudos

hidrogeomofológicos, sejam elaborados por universidades ou instituição

de pesquisa.

10 - Ao comparar as imagens do Google Earth de 2003 e 2016, observa-

se forte pressão urbana sobre os campos de mangaba, mormente com a

implantação  de  conjuntos habitacionais. Em 2014, houve um boom de

ocupação pelo movimento sem teto, com construção de casebres, nos

limites  da  denominada  Magabeira  Sul/área  de  litígio,  no  pouco  que
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restou das áreas originalmente de mangaba da zona urbana de Aracaju,

local  onde  a  comunidade  tradicional  de  mangabeiros  assegura  o  uso

sustentável dos seus recursos naturais.

11 -  Após leitura e análise dos  documentos  enviados,  observou-se que

as  alternativas  locacionais  e  os  estudos socioambientais não foram

apresentados.

12 - Em que pese o órgão ambiental ter afirmado que o bairro 17 Março

fora  objeto  de  um  Estudo  de  Impacto  Ambiental  -  EIA/RIMA  já

analisado e aprovado e que a comunidade de mangabeiros seria parte

integrante deste processo,  em nenhum momento foi  demonstrado na

mencionada Informação Técnica quais seriam os reais impactos deste

novo  empreendimento  sobre  a  população  tradicional  extrativista  de

mangaba,  aliás,  a  SEMA tampouco citou em sua Informação Técnica a

existência da população tradicional no local da intervenção.

Depois de analisar os documentos apresentados e as imagens obtidas

por meio do Google Earth, o relatório afirmou que:

•  haverá  drástica  redução  dos  campos  de  mangaba  do  último

remanescente urbano de Aracaju;

• muitos dos locais atualmente ocupados pelos sem teto eram campos de

mangaba utilizados pelos extrativistas;

• a Área Verde 4 do conjunto habitacional prevista pela Prefeitura é

justamente  a  área  onde  os  mangabeiros  realizam  suas  atividades

extrativistas;

• as quadras Q7-Q19 estão total ou parcialmente ocupando a área atual

dos extrativistas. Por outro lado, a despeito de as quadras Q16, Q20 e

Q21 estarem fora das áreas dos catadores e catadoras de mangaba,

elas se  encontram  nos  seus  limites,  repercutindo  em  impactos
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indiretos na comunidade tradicional;

• também estão previstos a implantação de arruamentos na área atual

dos extrativistas;

• a área institucional prevista no projeto possui vegetação de mangaba,

que serão suprimidas;

•  a  curto  e  médio  prazo,  a  diminuição  dos  campos  de  mangaba

repercutirá  negativamente  na  viabilidade  econômica  do  extrativismo

realizado pela comunidade tradicional na área de litígio, a exemplo da

diminuição da produtividade;

• além da redução da área de extrativismo, todo o seu  quadrilátero

ficará  ilhado  pela implementação do loteamento;

Ao fim, como conclusão, o parecer técnico apontou:

“(…) é possível afirmar que a implantação do conjunto habitacional

na  área  de  litígio  não  é  sustentável  do  ponto  vista  social  e

ambiental  e  poderá  ocasionar,  a  curto  e  médio  prazo,  o

desaparecimento dos remanescentes  dos campos de mangaba e da

atividade  extrativista  da  comunidade  tradicional.  Portanto,

visando assegurar a função socioambiental dos Terrenos da União

sem  que  nenhuma  das  partes  vulneráveis  sejam  prejudicadas,

corroboro  com  a  alternativa  locacional  apresentado  pelo

antropólogo do MPF, sem prejuízo a outras alternativas viáveis,

para que a construção do projeto habitacional seja implantada em

área da União localizada entre a Avenida Alexandre Alcino e a

Avenida  Silvério  Leite,   no   Bairro   de   Santa   Maria,   a

aproximadamente 1 km, em linha reta, da área de litígio. Nesta

área  foi  observada  a  presença  de  um  galpão  supostamente
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clandestino, cuja regularidade que deve ser verificada pela SPU.

Ademais,  entendo  que  o  melhor  destino  para  o  último

remanescente  de  mangaba  seria  a  criação  de  uma  reserva

extrativista municipal, que contemplaria espacialmente os atuais

campos de mangaba, as áreas ocupadas pelos sem teto, a lagoa, e

no mínimo, sua Área de Preservação Permanente.”

As  atitudes  dos  acionados,  portanto,  revelam  a  gravidade  da  ilegal

implantação do referido conjunto habitacional, diante da total ausência

de definição quanto aos impactos negativos e às limitações sanitárias já

notórias na região. Ademais, não há no ordenamento jurídico previsão

de  aproveitamento  de  estudos  e  licenças  ambientais  pretéritas  e

antigas a subsidiar a implantação de empreendimento novo e de grande

porte,  a  ser  instalado  12  anos  depois,  com  ameaça  à  coesão  de

comunidade  tradicional  extrativista  e  devastação  de  suas  áreas  de

vegetação nativa. 

A conduta dos acionados revela má-fé e contra senso, uma vez que a

instalação de grandes empreendimentos no passado torna ainda mais

urgente a elaboração de novos estudos para que sejam perfeitamente

compreendidos os impactos novos advindos de nova intervenção danosa

na região e, em especial,  na área extrativista das mangabeiras,  cuja

ineficiência de drenagem e de esgotamento é notória e devidamente

documentada  nos  autos  da  ação  civil  pública  n.  0002637-

41.2009.4.05.8500. 

Tais impactos negativos necessitam ser controlados pelo Poder Público

por  meio  da  imposição  das  necessárias  medidas  preventivas,

mitigadoras e até compensatórias, a título de condicionantes no bojo

das licenças ambientais, evitando que o empreendimento venha causar
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prejuízos  ecológicos,  sobretudo  em  razão  das  graves  consequências

para toda a ZEA. 

Para dar vazão à pressa e ansiedade da Prefeitura de demonstrar a

grande obra que realizará na área, o Município agiu de forma truculenta

para retirar famílias resistentes da área. Em razão dessa atuação, a

OAB emitiu uma nota pública e a Defensoria Pública do Estado ajuizou

ação  para  proteger  os  direitos  humanos  dos  cidadãos  que  se

encontravam  na  área.  Confiram-se  as  notícias  publicadas  em  sites

sergipanos:

“Nota Pública

24 de julho de 2020

A  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  Seccional  do  Estado  de

Sergipe,  através  da  sua  Comissão  de  Direitos  Humanos,  vem a

público externar sua perplexidade e preocupação com a ação do

município de Aracaju, através da Guarda Municipal, na operação

de  despejo  das  famílias  residentes  na  área  conhecida  como

“Ocupação das Mangabeiras”.

A  operação  ocorreu  de  forma  truculenta  e  com  uso  de  força

desproporcional,  ocasionando  sofrimento  físico  e  mental  às

famílias que já se encontram em situação de vulnerabilidade. Esta

forma violenta adotada pelo ente público municipal para o despejo

dos  moradores,  sobretudo  durante  uma  pandemia,  é

absolutamente inaceitável e desumana.

O  uso  da  força  nestas  ações  reverbera  um  perigoso

posicionamento que criminaliza as lutas sociais por moradia, o que

não deve ser aceito em um Estado Democrático de Direito.
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Ainda mais grave é constatar que o despejo ocorreu sem qualquer

amparo social às pessoas, o que fere a dignidade humana, direito

básico garantido pela Constituição Federal. Deve-se destacar que

a Defensoria  Pública do Estado de Sergipe teve,  inclusive,  que

ajuizar uma medida judicial para garantia do direito fundamental

à  moradia,  através  do  pagamento,  pela  prefeitura,  do  aluguel

social às famílias.

A situação torna-se ainda mais grave por estar ocorrendo em meio

a uma pandemia, considerando que tais operações inevitavelmente

ocasionam aglomerações  e exposição das  pessoas  ao  vírus.  Pior

ainda, a retirada das famílias, sem amparo legal, desrespeitou as

recomendações das autoridades sanitárias e, inclusive, do Poder

Judiciário,  que  recomenda  que  não  haja  despejo  durante  este

período de grave crise na saúde.

Deve-se  ressaltar  que  nesta  área  existe  uma  comunidade

tradicional que vive do extrativismo da mangaba há mais de 60

anos, estando respaldada por Tratados Internacionais de Direitos

Humanos  que  versam  sobre  povos  e  comunidades  tradicionais.

Esta comunidade,  em suas  atividades,  zela pela preservação do

meio  ambiente  e  pela  sustentabilidade  econômica,  social  e

ambiental.

O ente público municipal, em suas ações, deve sempre se pautar na

garantia  dos  direitos  fundamentais  de  forma  indivisível,

equilibrada  e  sustentável,  assegurando  os  direitos  sociais  e  a

preservação do meio ambiente.

Por esta razão, a Comissão de Direitos Humanos repudia as ações

desmedidas e violentas e defende uma atuação consistente por
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parte  do  Poder  Público  na  elaboração  de  políticas  públicas

pautadas  na  defesa  da  dignidade  humana  e  no  equilíbrio

socioambiental.

Inácio José Krauss de Menezes

Presidente da OAB/SE”

Agora confira-se a notícia sobre a proteção que a Defensoria Pública do

Estado buscou aos residentes do local, a qual pode ser encontrada no

site da DPE ( https://www.defensoria.se.def.br/?p=25741 ):

“23 de julho de 2020

Defensoria  Pública  entra  com Ação  Civil  Pública  em  favor  das

famílias da Ocupação Mangabeiras

A Defensoria Pública do Estado de Sergipe, através do Núcleo de

Bairros,  ingressou  com  Ação  Civil  Pública  (ACP)  em  face  do

Município  de  Aracaju  para  que  realoque  ou  conceda  auxílio

moradia às famílias da Ocupação Mangabeiras que se enquadram

nos requisitos legais previstos na Lei Municipal de Aluguel Social.

O município de Aracaju iniciou, no último dia 20, a retirada das

famílias da ocupação para liberar o terreno para construção de

moradias populares. De acordo com a liderança da ocupação, mais

de 230 famílias ficaram fora do aluguel social.

Para o defensor público e diretor do Núcleo de Bairros, Alfredo

Nikolaus, o Município contraria o decreto municipal que prega o

isolamento social. “O Município, ao editar um Decreto, postula e

incentiva  a  população  ao  isolamento  social,  mas  pratica  um ato

contraditório  a  partir  do  momento  que  causa  aglomeração  na

ocupação  Mangabeiras,  possibilitando  a  essas  famílias  que  se
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tornem pessoas em situação de rua e, causando, desta forma, uma

grande possibilidade de contraírem a Covid19”, disse.

 “O que a Defensoria Pública está discutindo é a forma como está

sendo  conduzida  essa  reintegração  de  posse  e  o  não

cadastramento das demais famílias. O Município deve analisar a

situação  de  vulnerabilidade  de  cada  um,  principalmente  nesse

período de pandemia, onde muitos perderam seus empregos.  Como

um pai de família vai pagar um aluguel e sustentar seus filhos se

está desempregado? ”, argumenta Alfredo Nikolaus.

Segundo a líder dos ocupantes, Ane Priscila Neves,  dezenas de

famílias  não têm para onde ir.  “Muitos que já  foram retirados

estão dormindo nas ruas, inclusive temos pessoas doentes, idosos

e crianças. A situação é grave, pois muitos estão aqui porque estão

desempregados  e não têm como pagar um aluguel  ou sustentar

suas famílias. A Defensoria Pública está nos dando assistência e

agora só esperar e ter fé para que ela consiga pelo menos um

aluguel social para quem não está sendo contemplado”, relata.

Por Débora Matos”

Pois  bem…  É  preciso  atuação  enérgica  desta  Justiça  Federal  para

impedir a consecução de atos iniciais de terraplanagem e retirada de

árvores  mangabeiras,  árvore-símbolo  do  Estado  de  Sergipe,  sem  o

cumprimento de cuidados ambientais básicos como obtenção de licença-

prévia ambiental e todas as cautelas determinadas por este juízo para

novos empreendimentos na ZEA.

Da necessidade de concessão da tutela de urgência. Iminência de danos

irreversíveis à biota e à última área remanescente de mangabeiras, com

5  mil  árvores.  Projeto  de  empreendimento  novo,  destituído  de
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licenciamento  ambiental  em  desobediência  à  condenação  imposta  na

ação civil pública n. 0002637-41.2009.4.05.8500. 

Encontram-se  presentes  no  caso  em  comento  os  requisitos

autorizadores  para  a  concessão  de  medida  liminar,  a  fim  de  se

abrandarem as consequências danosas ao meio ambiente e à resolução

dos graves conflitos que se apresentam no caso, na forma prevista no

art. 12, da Lei nº 7.347/85.

Preenchidos, também, os requisitos do art. 300 do Novo Código

de Processo Civil, ipsis litteris:

Art.  300 – A tutela de urgência será concedida quando houver

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de

dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Com efeito, configura-se a plausibilidade do direito ora invocado,

diante de toda  a  narrativa apresentada pelo  MPF.  Há uma sentença

judicial em vigência que obriga o Município de Aracaju e a EMURB a se

absterem  de  implantar  ou  permitirem  a  implantação  de  novos

empreendimentos  na ZEA sem que antes  haja pronunciamento deste

juízo.

Não  restam  dúvidas,  portanto,  do  fumus  boni  iuris  para  que  seja

determinada a cessação da conduta lesiva ao meio ambiente, eis que

restou  demonstrada  por  documentos  públicos  que  o empreendimento

não  conta  com  licença  prévia  concedida  por  órgão  ambiental,  não

demonstrou qual a sua conexão com a rede de macrodrenagem e com

rede de esgotamento sanitário na área. Todos esses requisitos legais

necessários para a implantação de novo empreendimento habitacional.

Tal  circunstância,  além de conduzir  à  imediata determinação de que
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seja promovido o licenciamento ambiental, passando por todas as fases

devidas,  atrai  a  incidência  das  medidas  judiciais  preteritamente

ordenadas  por  este  juízo,  mas  em  especial,  a  necessidade  de

determinação de suspensão completa das atividades de terraplanagem. 

A  Embrapa  Tabuleiros  Costeiros  produziu  dois  estudos  específicos

sobre a importância da atividade e da comunidade para o Estado de

Sergipe. O primeiro documento foi apresentado em julho de 2008 (fls.

265/270),  sistematizando  as  iniciativas  que  se  constituíam  em

Estratégias  Interinstitucionais  para  a  Conservação  da  Atividade

Extrativista Mangaba em Sergipe. 

Frise-se  que  a  Mangaba  se  constitui  árvore  símbolo  do  Estado  de

Sergipe,  conforme  estabelecido  pelo  Decreto  n.  12.723,  de  20  de

janeiro  de  1992,  no  entorno  da  qual  essa  comunidade  tradicional

desenvolve suas atividades extrativistas, envolvendo a sistematização

daquelas relacionadas à pós-colheita, a comercialização, as regras de

socialização e o consumo dos frutos.

Conforme  salientado  anteriormente,  há  regulamentação  da  noção  de

população  tradicional  através  de  lei  (Decreto  n.  6.040/2007)  e  o

reconhecimento de que ali naquele local há uma comunidade tradicional

extrativista denominada Catadores de Mangaba, tirando seu sustento

do  extrativismos  que  as  árvores  mangabeiras  que  lá  estão  lhe

favorecem.

É  fato  incontroverso  que  o  início  do  empreendimento  aventado  pela

municipalidade  se  encontra  irregular  sob  diversos  aspectos.

Primeiramente, anuncia-se a assinatura do contrato de construção da

obra sem licenciamento ambiental.

Em segundo lugar, de forma absolutamente dissociada da realidade, o
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Município respondeu à requisição de envio do licenciamento do projeto

ao MPF por meio do Ofício n. 748/2019, de 19/07/2019, sem enviar

qualquer  estudo  de  impacto  ambiental  relacionado  ao  projeto  das

mangabeiras,  sequer  licença  prévia  indicando  detalhes  da  sua

deflagração.  Aduziu,  de  forma  vaga,  que  necessitaria  de  mais

informações  no  rito  ordinário,  na  fase  prévia,  de  instalação  e  de

operação. Apresentou ainda estudo ambiental datado do ano de 2008,

que tratava  de implantação de antigo  conjunto habitacional  em área

próxima, em tempos longínquos de implantação dos bairros na ZEA. 

Nesse  ponto,  deve-se  salientar  que  o  próprio  Município  de  Aracaju

menciona a remoção de 832 famílias da ocupação instalada nas áreas de

Mangabeiras, a ser realizada nesse mês de julho de 2020. Máquinas e

policias já se encontram na área dando início a atos que só poderiam ser

executados após aprovação do empreendimento.

Por outro lado, há flagrante violação de determinações constantes da

sentença  proferida  nos  autos  desta  ação  civil  pública  n.  0002637-

41.2009.4.05.8500 que condenou os mesmos acionados a não expedirem

quaisquer atos administrativos que importassem na construção de novos

empreendimentos na Zona de Expansão, tendo em vista a comprovada

deficiência  nos  sistemas  de  macro  e  microdrenagem  bem  como  de

esgotamento sanitário na região.

Assim,  o  projeto  relacionado  a  novo  empreendimento  deverá

necessariamente passar pelo crivo do Juízo da 1a.  Vara Federal,  em

razão de que nesses autos foi discutido com profundidade os problemas

ambientais da região. 

Em outro plano, a plausibilidade do direito é evidenciada ainda pelo fato

de que o  projeto em andamento põe em xeque a  preservação e até
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mesmo  a  existência  das  áreas  nas  quais  é  exercida  a  atividade

extrativista da mangaba, cuja preservação se constitui condicionante

do  próprio  contrato  de  doação  efetivada  pela  União  em  favor  do

Município de Aracaju.

O requisito do periculum in mora é evidenciado pelo fato de que, mesmo

ciente da proibição imposta a toda a ZEA, o Município de Aracaju, a

EMURB e a CAIXA, cientes de todas as condenações proferidas contra

si naquela ação e em verdadeira burla à coisa julgada, estão iniciando

operações de demolição de barracos e de supressão de imensas áreas

de mangabeiras, com o fim de iniciar obras relacionados a condomínio

residencial de grande porte (1.120 unidades habitacionais), sem que o

projeto  tenha  sido  sequer  noticiado  ao  Juízo  daquela  ACP,  já

sentenciada. 

O dano ambiental  provocado por  tais  movimentações  será,  portanto,

irreversível,  uma  vez  que,  desmatada  grande  área  que  se  busca

preservar,  estará  inviabilizada  a  defesa  do  meio  ambiente  e  a

subsistência  das  famílias  extrativistas  cuja  existência  os  acionados

insistem em ignorar. 

Com  efeito,  verifica-se  que  o  licenciamento  ambiental  do

empreendimento,  até  aqui  inexistente,  não  pode  prescindir  da

necessária  verificação  quanto  à  afetação  das  áreas  extrativistas

adjacentes àquela onde se pretende instalar o conjunto habitacional,

avançando sobre grande parte da vegetação nativa e pressionando a

área remanescente até o ponto de exaustão. Há ainda lagoas na região e

notícia de uma nascente que seria a última nascente urbana de Aracaju.

Diante  deste  contexto,  nos  termos  do  art.  72,  VII  e  IX,  da  Lei

9.605/1998, deve haver a suspensão das atividades empreendidas no
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local,  até que haja a efetiva análise daquele Juízo, a modificação do

projeto e a obtenção das licenças ambientais necessárias.

No tocante à irregularidade ambiental do empreendimento, o periculum

in mora reside na necessidade de cessar a conduta que se encontra em

desrespeito à legislação ambiental e à coisa julgada. Ademais, levando

em consideração, sobretudo, a importância do licenciamento ambiental

como instrumento da Política Nacional de Meio Ambiental para que o

Poder  Público  exerça  seu  poder  de  polícia  e  efetue  o  controle  das

atividades  poluidoras  por  meio  do  estabelecimento  de  medidas

mitigadoras, preventivas e compensatórias.

Destarte, a urgência na obtenção da tutela jurisdicional  encontra-se

justificada na necessidade de se combater prontamente as condutas

lesivas ao meio ambiente, uma vez que o empreendimento demanda a

obtenção das licenças ambientais, cujas condicionantes irão regular o

exercício da atividade econômica aqui tratada, compatibilizando-a com

a necessária defesa do meio ambiente. 

O município tem publicado fotos com tratores na área e anuncia em seu

Instagram a terraplanagem do terreno:

Não custa lembrar que, em sede de direito ambiental, vige o princípio

da prevenção,  segundo o qual  os danos ao meio ambiente devem ser

sempre evitados, pois a prevenção das condutas danosas é sempre mais

desejável que a sua reparação. Como ensina Édis Milaré:

Daí  a  assertiva,  sempre  repetida,  de  que  os  objetivos  do  Direito

ambiental são fundamentalmente preventivos. Sua atenção está voltada

para o momento anterior à consumação do dano  - o do mero risco. Ou

seja,  diante  da  pouca  valia  da  simples  reparação,  sempre incerta  e,

quando  possível,  excessivamente  onerosa,  a  prevenção  é  a  melhor,
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quando não a única solução. De fato, como averba Fávio Feldmann, “não

podem a humanidade e o próprio  Direito contentar-se em reparar e

reprimir  o  dano  ambiental.  A  degradação  ambiental,  como  regra,  é

irreparável.  Como reparar  o desaparecimento de uma espécie?  Como

trazer de volta uma floresta de séculos que sucumbiu sob a violência do

corte  raso?  Como  purificar  um  lençol  freático  contaminado  por

agrotóxicos?” Com efeito, muitos danos ambientais são compensáveis,

mas, sob a ótica da ciência e da técnica, irreparáveis.

Na  prática,  o  princípio  da  prevenção  tem  como  objetivo  impedir  a

ocorrência de danos ao meio ambiente, através da imposição de medidas

acautelatórias, antes da implantação de empreendimentos e atividades

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras.1

Nas ações que versam sobre a tutela e proteção do meio ambiente do

meio  ambiente,  a  concretização  deste  princípio  se  dá  com  o

deferimento  de  provimentos  jurisdicionais  de  urgência,  sejam  de

natureza antecipatória, sejam de natureza acautelatória.

No presente caso,  a  fim de conter os malefícios que o processo de

implantação do empreendimento pretendido pelo Município de Aracaju

já  causou  ao  meio  ambiente,  decorrente  do  descontrole  com que  se

instalou  a  ocupação  nas  áreas  adjacentes  às  mangabeiras.  Ademais,

todo  o  processo  está  sendo  viabilizado  sem  o  devido  licenciamento

ambiental,  que deverá ser devidamente elaborado, com a previsão de

condicionantes ao regular funcionamento do empreendimento.

Entretanto,  até  que  haja  a  efetiva  regularização,  as  atividades  de

supressão de vegetação e terraplanagem devem permanecer suspensas,

como forma de preservação do patrimônio ambiental  que está sendo

indevidamente ocupado e exterminado, por meio de ações sistemáticas
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que envolvem progressivo avanço sobre as áreas já combalidas. 

É preciso, pois, obstar rapidamente, de forma cautelar, a possibilidade

de derrubada de qualquer árvore mangabeira no local ou outras árvores

frutíferas  que  lá  se  encontrem,  com  cajueiros,  e  proibir  que  nos

próximos dias ocorra a terraplanagem e início de qualquer obra.

Após, devem o Município e EMURB trazerem aos autos, no prazo de 3

dias,  informações  completas,  inclusive  as  licenças  ambientais  acaso

existentes, alvarás, declarações da DESO acerca da disponibilidade de

rede  de  esgotamento  sanitário  na  área,  e  da  EMURB,  acerca  dos

estudos  e  processos  administrativos  relativos  à  solução  de

macrodrenagem.

É portanto, cabível a suspensão de todas as atividades preparatórias do

empreendimento até que haja plena compatibilização dos interesses na

demanda, com a exata delimitação das áreas de interesse ambiental e

aquelas  destinadas  a  moradia  popular,  tudo  conforme  autorização

judicial a ser concedida pelo Juízo. 

Por fim, o MPF requer a máxima urgência na análise do pleito, eis que a

terraplanagem do local  é  iminente e várias  árvores  podem vir  a  ser

derrubadas,  com  o  início  concreto  de  atos  de  implantação  de

empreendimento que sequer licenciamento ambiental possui.

Assim sendo, firme nos fatos e argumentos apresentados o MPF requer

a V. Ex.a, que, com a máxima urgência:

a)  ordene  ao  Município  de  Aracaju  e  EMURB  que  paralisem

imediatamente  as  atividades  e  que  suspendam  qualquer  ordem  de

execução  das  obras,  com  exceção  da  retirada  dos  barracos  e

pagamento do aluguel social àqueles contemplados no programa social,

sem  a  retirada  de  qualquer  árvore  ou  muda  de  mangabeira,  com  a
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suspensão de quaisquer outras atividades preparatórias à execução do

projeto, inclusive terraplanagem onde o Município pretende implantar o

Projeto Habitacional Irmã Dulce dos Pobres;

b) ordene ao Município que sua guarda municipal permaneça realizando

vigilância da área para evitar novas ocupações;

c) ordene ao Município e Emurb que, no prazo de 3 dias, apresentem a

este juízo  os  documentos  que  dão  suporte  ao  início  das  obras,  com

limpeza  de  terreno/terraplanagem já  publicamente  anunciadas,  quais

sejam:  a)  documentação  sobre  adequado  tratamento  dos  efluentes

sanitários com atestado de viabilidade emitido pela DESO para ligação

à rede existente; b) documentação sobre a implantação, pelo Município

empreendedor,  de  infraestrutura  de  drenagem que  assegure  que  as

águas pluviais captadas no empreendimento serão conduzidas ao corpo

hídrico  receptor;  c)  a  Licença  Prévia  ou  Licença  de  Instalação  do

empreendimento; d) a Licença/Alvará de Construção Inicial do referido

empreendimento, com cópia do processo administrativo deflagrado pelo

pedido de construção inicial; e) o relatório de avaliação de viabilidade

técnica do empreendimento;

d)  ordene  ao  Município  que,  enquanto  paralisada  a  obra  para  se

averiguar  a  legalidade  da  implantação  que  se  iniciou,  as  famílias

extrativistas  catadoras  de  mangaba  que  atuam  na  área  há  décadas

fiquem autorizadas a realizarem suas  atividades  de extrativismo em

razão de ser esse o seu meio de subsistência;

Nestes termos, aguarda deferimento,

Aracaju/SE, 30 de julho de 2020.

O pedido liminar apresentado pelo MPF foi deferido pela 1 Vara,
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no dia 02 de agosto,  nos seguintes termos:

Em seguida a decisão liminar foi prolatada nos seguintes termos:

Decisão

(quadragésima quinta)

(…)

“Inicialmente, observo que parte dos fatos e fundamentos trazidos pelo

MPF abrangem matéria estranha à lide, que, como consta da própria

petição,  deverá  ser  analisada  em  ação  própria,  especialmente

considerando que esta ACP já se encontra sentenciada.

É  o  caso  das  matérias  relacionadas  à  proteção  da  comunidade

tradicional extrativista de mangaba, ao cumprimento dos encargos da

doação da área e à proteção social  das famílias  dela retiradas,  esta

última já objeto de ACP movida pela Defensoria Pública do Estado de

Sergipe perante o Poder Judiciário Estadual.  Logo, esses pontos não

serão objeto de deliberação nestes autos, ficando a análise restrita ao

apontado descumprimento da medida liminar que veda a implantação de

novas  empreendimentos  na  ZEA  enquanto  não  houver  estrutura  de

drenagem pluvial e esgotamento sanitário, considerando a necessidade

de proteção ambiental da área.

Nesse contexto, observo que é fato público e notório, pois vem sendo

amplamente noticiado pela Prefeitura Municipal de Aracaju, a execução

de projeto de regularização fundiária da Ocupação das Mangabeiras, no

Bairro  17  de  Março,  com  a  implantação  de  um  projeto  de  moradia

popular (Conjunto Habitacional Irmã Dulce dos Pobres), bem assim que

já foram iniciadas as primeiras ações para a consecução de tal projeto,

com a relocação das famílias que lá moravam para imóveis temporários,
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com o pagamento de aluguel social enquanto aguardam a finalização das

obras das unidades habitacionais.

Consoante demonstrado pelo MPF, já foi iniciada a retirada daquelas

famílias e a remoção dos barracos lá existentes, em situação que será

analisada no  âmbito  de outra ação,  conforme já  dito  anteriormente,

estando com diversas  máquinas  na localidade.  De igual  forma,  já  foi

anunciado que, após o processo de realocação das famílias, serão feitas

a  limpeza  do terreno  e a  estruturação do local,  com a  drenagem,  o

esgotamento  sanitário  e  a  construção  das  novas  residências

(www.aracaju.se.gov.br/noticias/87302).

Ocorre que a liminar proferida nesta ACP, confirmada na sentença já

prolatada,  encontra-se  em  plena  vigência  e  veda  a  implantação  de

qualquer empreendimento naquela área, enquanto não implementada uma

estrutura urbana que venha a regularizar os problemas ambientais já

existentes e evitar que esses mesmos problemas venham a se agravar

ainda mais com a ocupação da área, a consequente impermeabilização do

solo e o aumento da contribuição de drenagem de águas pluviais e de

esgoto sanitário.

Em atendimento à ordem judicial, ao longo desta ACP, a EMURB tem

trazido ao conhecimento deste Juízo diversos pleitos para a construção

de novos empreendimentos na região da ZEA, apontando as estruturas

de drenagem e esgotamento sanitário existentes na área ou,  quando

ausentes, as soluções alternativas adequadas para cada caso adotadas

pelo  empreendedor.  Contudo,  essa  diligência  não  foi  observada  em

relação  ao  empreendimento  em  questão,  Projeto  Habitacional  Irmã

Dulce dos Pobres.

Observo, de outro lado, que, em uma das notícias veiculadas pelo ente
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público  municipal  (https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/87308),  na

qual anuncia o projeto habitacional Irmã Dulce dos Pobres, na Ocupação

das  Mangabeiras,  o  Secretário  Municipal  de  Infraestrutura  informa

que o projeto contempla três etapas a serem vencidas após a relocação

das famílias e limpeza da área, sendo a primeira relativa à obra de uma

avenida  no  setor  sul,  já  contratada  e  prestes  a  iniciar;  a  segunda

relativa ao projeto como um todo, que se encontra em fase de revisão,

englobando  toda  a  parte  de  infraestrutura,  como  água,  drenagem,

pavimentação, energia elétrica e a construção das casas propriamente

ditas,  cuja  expectativa  para  licitação  e  início  das  obras  de

infraestrutura  é  até  novembro  ou  dezembro  deste  ano,  e,

posteriormente,  após  a  conclusão  da  infraestrutura,  a  licitação  das

obras de construção das casas; finalmente, a terceira etapa, relativa à

implantação  da  área  ambiental  das  mangabeiras,  com  a  criação  do

Parque Ambiental das Mangabeiras, com 90mil m², destacando ser um

pouco  maior  que  o  Parque  da  Sementeira,  sendo  que  as  audiências

públicas serão iniciadas em breve.

Ainda que seja o projeto em referência tenha sua importância social

reconhecida, a relevância do empreendimento não dispensa o Município

de  Aracaju  e  a  EMURB de observarem a  decisão  judicial  proferida

nestes  autos.  É  dizer:  antes  de  iniciar  a  obra,  é  preciso  que  seja

demonstrada em juízo a existência de infraestrutura urbana necessária

para  evitar  a  criação  ou  agravamento  dos  diversos  problemas

ambientais  constatados  na  instrução  desta  demanda.  Em verdade,  a

grande dimensão do empreendimento (com a construção de mais de mil

unidades  habitacionais),  e  os  impactos  ambientais  e  urbanísticos  daí
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decorrentes, apenas reforçam a necessidade de que seja observada a

exigência judicial já imposta.

Ressalto que, há poucos dias, o MPF trouxe a este Juízo o conhecimento

de sérios  problemas de alagamento em várias  e  diversas  regiões  da

ZEA, que continuam ocorrendo anualmente nos meses mais chuvosos,

decorrentes da já constatada falta de drenagem pluvial, agravada pela

ausência de rede coletora de esgotamento sanitário, estando a EMURB

e  o  Município  de  Aracaju  com  prazo  para  se  manifestar  sobre  as

medidas adotadas, também determinadas na liminar proferida nestes

autos,  para  minorar  tais  problemas  enquanto  não  implementadas

soluções definitivas. A circunstância revela a atualidade dos problemas

narrados, que podem ser agravados

 com a implementação de empreendimentos sem prévio exame dos seus

impactos ambientais - e, na hipótese, ao que consta, sequer há notícia

da existência de licenciamento ambiental para o empreendimento, pois

ele não foi apresentado quando requisitado aos órgãos competentes.

Desse modo, com base na liminar já proferida nestes autos, defiro os

pedidos formulados pelo MPF para determinar, até ulterior deliberação

deste Juízo:

a) ao Município de Aracaju e à EMURB, que paralisem imediatamente as

atividades de implantação e que suspendam qualquer ordem de execução

das obras referentes à implantação do novo Projeto Habitacional Irmã

Dulce  dos  Pobres,  na  Ocupação  das  Mangabeiras,  não  podendo  ser

efetivada  qualquer  ação  que  importe  em  alteração  da  área,  como

realização  de  terraplenagem,  remoção  de  vegetação  ou

impermeabilização do solo;

b) ao Município, que permaneça realizando vigilância da área para evitar
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novas ocupações;

c) ao Município de Aracaju e à EMURB, que, no prazo de 10 (dez) dias,

apresentem a este juízo os documentos que dão suporte ao início das

obras,  com  limpeza  de  terreno/terraplanagem  já  publicamente

anunciadas, quais sejam: i) documentação sobre adequado tratamento

dos  efluentes  sanitários  com  atestado  de  viabilidade  emitido  pela

DESO  para  ligação  à  rede  existente;  ii)  documentação  sobre  a

implantação,  pelo  Município  empreendedor,  de  infraestrutura  de

drenagem  que  assegure  que  as  águas  pluviais  captadas  no

empreendimento serão conduzidas ao corpo hídrico receptor, devendo

inclusive  demonstrar  a  situação  atual  de  tal  receptor  como  apta  a

receber tal contribuição; iii) a Licença Prévia ou Licença de Instalação

do  empreendimento;  iv)  a  Licença/Alvará  de  Construção  Inicial  do

referido  empreendimento,  com  cópia  do  processo  administrativo

deflagrado pelo pedido de construção inicial; v) o relatório de avaliação

de viabilidade técnica do empreendimento;

d) ao Município de Aracaju, que,  enquanto paralisada a obra para se

averiguar  a  legalidade  da  implantação  que  se  iniciou,  as  famílias

extrativistas  catadoras  de  mangaba  que  atuam  na  área  há  décadas

fiquem autorizadas a realizarem suas  atividades  de extrativismo em

razão de ser o seu meio de subsistência.

Registro  que  a  limpeza  do  terreno,  com  a  remoção  dos  barracos  e

materiais  existentes,  as  obras  referentes  à  avenida  no  setor  sul,  a

implantação de equipamentos de infraestrutura que não importem em

remoção  das  mangabeiras,  bem  como  a  realização  de  audiências

relativas à área ambiental não estão abrangidas pela presente medida,

podendo prosseguir.
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Juiz Federal GUILHERME JANTSCH”

Vê-se  que,  como  o  comportamento  dos  acionados  constituía  já

uma  verdadeira  afronta às decisões proferidas pelo Poder Judiciário, foi concedida

a  liminar  pleiteada.  Dessa  decisão  o  Município  de  Aracaju  foi  intimado  no  dia

03/08/2020,  por  e-mail,  na  pessoa  da  Procuradora  Municipal  Camila  Ferreira

Brasileiro, conforme certidão do oficial de Justiça Gilmar Soares. Já a EMURB foi

intimada pessoalmente,  no  dia  04 de Agosto de 2020,  na  pessoa do  Procurador

Fabrício Dantas Freire Lima. 

Deve-se  destacar,  por  oportuno,  que  a  grande  variedade  de

situações irregulares, aliado à gravidade das circunstâncias relacionadas à destruição

de  ampla  vegetação  nativa  (mangabeiras),  torna  dificultosa,  senão  impossível,  sua

discussão em sede de cumprimento de sentença, razão pela qual tanto o MPF quanto o

juízo da 1ª Vara Federal realçaram a necessidade de ser manejada nova demanda que

se  justifica  sobretudo porque  configurados  novos  fatos,  novas  causas  de  pedir  e

novos pedidos,  para proteção dos  direitos  fundamentais  da  população extrativista

catadora de mangaba que vem sendo violados. 

Ocorre também, que após a intimação, do Município e da EMURB,

quanto à decisão liminar concedida pela 1 Vara Federal, o MPF teve notícias de que as

instalações necessárias à atividade extrativista dos catadores de mangaba estavam

sendo  demolidas  pela  Guarda  Municipal,  e  mais  uma  vez  peticionou  nos  autos

apresentando novo pedido, no próprio dia 04/08:

 

“Determinada a paralisação das atividades preparatórias das obras de

construção do conjunto residencial pretendido pela municipalidade, eis
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que  o  Município  de  Aracaju  passou  a  efetivar  a  derrubada  de

instalações necessárias às atividades extrativistas da comunidade de

catadoras e catadores de mangaba, em clara violação aos termos da

aludida  decisão,  que  ressalva  a  continuidade  das  atividades

desenvolvida  pelas  famílias  extrativistas  catadoras  de  mangaba  que

atuam na área enquanto a obra estiver paralisada.

O Juízo, nessa decisão, ressaltou que está autorizada a continuidade

das atividades extrativistas dos catadores de mangaba na área. Assim,

o  ato  de  retirada  dessas  estruturas  pelo  município  acaba  por

inviabilizar o direito dessa comunidade de exercer suas atividades, em

claro desrespeito a uma ordem judicial expressa. 

Com efeito, é público e notório o teor da medida judicial restritiva, cuja

notícia foi veiculada amplamente pelos meios de comunicação, acerca da

proibição  dos  acionados  de  dar  andamento  às  referidas  atividades,

justificada pela ausência nos autos de quaisquer dados relacionados à

concepção do empreendimento, seus impactos, tampouco da existência

de licenciamento ambiental a respaldar sua instalação, que ameça de

morte a existência e a regularidades das atividades extrativistas. 

Cabe  ressaltar,  nesse  sentido,  que  o  próprio  Município  reconhece  a

ciência da decisão, ao afirmar, por meio de reportagem publicada pelo

site G1 e confirmada pela sua assessoria de comunicação, que não teria

sido  notificada  formalmente1,  além  de  detalhada  entrevista  com  o

gestor da EMURB em rádio local, no qual demonstra plena ciência das. 

Assim,  proferida  a  decisão,  eis  que  aportou  nessa  Procuradoria  da

República notícia de que o Sr. Prefeito, na ânsia de dar continuidade à

obra antes do período eleitoral, determinou à sua guarda municipal que

efetivasse a  derrubada das tendas  dos  catadores  de mangabas,  nas
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quais eles armazenam as mangabas e se protegem da chuva e do sol

durante  as  jornadas  de  trabalho.  Repete-se,  assim,  a  truculência

imposta nos trabalhos de desocupação dos barracos, e que resultou no

ajuizamento de ação própria pela Defensoria Pública, já noticiado nos

autos. 

Confira-se as fotos enviadas por um dos catadores e que demonstram o

claro descumprimento da ordem judicial proferida: 

As imagens demonstram que o Município, numa clara demonstração de

má-fé  processual,  apoiada  na  ausência  de  formal  intimação,  está

acelerando o  processo de degradação das  mangabeiras,  bem como a

desarticulação  da  pequena  infraestrutura  construída  a  duras  pela

comunidade extrativista, com vistas a inviabilizar suas atividades. 

Enquanto essa petição estava  sendo  escrita,  pela  manhã,  a  acionada

passou a praticar novos e graves atos de violação aos direitos humanos

no período da tarde, com a invasão das áreas de moradia dos catadores

de mangaba, ameaçando famílias com prisão imediata de membros das

comunidades tradicionais. 

Os fatos  são realmente muito  grave e demostram a truculência  dos

integrantes  da  guarda  municipal,  conforme  descrito  por  um  dos

moradores da comunidade extrativista, catador de mangaba: 

A guarda municipal, hoje de manhã, ‘entraram’ na área de mangaba

de meu pai, a área toda cercada, e eles pegaram e derrubaram o

barracão que tem lá que tem pra passar a chuva, passar o sol, tipo

botar as mangaba e as ferramenta de trabalho,  chegaram lá  e

derrubaram tudinho, dizendo que não pode. Não pode o que, meu

irmão?  Não  pode  o  que?  Chega  lá  sem ninguém,  que  não  tinha

chegado  ninguém ainda,  quando  meu  pai  chegou,  eles  estava  lá
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dentro derrubando. Tem ordem de quem? Tem ordem do Prefeito.

Ordem do Prefeito? Tá certo. Vou ver se tem ordem do Prefeito.

Quando eu cheguei lá, papai estava lá com a cabeça baixa, triste e

me disse que tinha chegado lá o pessoal de moto lá da guarda e

tinha derrubado na maior truculência. Meu pai é uma pessoa de

setenta e poucos anos. Não procuram respeitar as pessoas nem

nada. Se não tinha ninguém, era de esperar chegar, e conversar e

respeitar, pra tomar uma decisão…

Em nenhuma momento das entrevistas dele ele cita a gente, os

catadores de mangaba, querendo tomar o direito ali das mangaba,

(…) está assim, faltando com respeito e não respeita os limites

das mangabeiras. (…) lá nós não temos negócio de ocupação. Nós

temos mais de quarenta anos que a gente trabalha e toma conta, e

eles dizem que vai criar uma reserva de mangaba. Essa reserva já

existe há muitos,  que só  existe por  causa da gente,  que toma

conta e não deixa ninguém derrubar e a gente mesmo que zela, e

agora eles dizem que vão criar. Criar o que? O que já tá criado?

Essas declarações são fruto do medo e da forte apreensão de toda a

comunidade  extrativista  formada  pelos  catadores  e  catadoras  de

mangaba, cujas famílias  detém a posse dessas terras há quase meio

século e estão na data de hoje sendo atacadas de forma covarde pela

sanha  da  administração  municipal,  apressada  pelos  interesses

eleitoreiros, que estimula a flagrante violação dos direitos humanos.

E  essa  atitude  de  extrema  violação  de  direitos  fundamentais  é

praticada sob o argumento da construção de moradias para grupos de

invasores das áreas remanescentes que não respeitam o direito de uso

da  comunidade  extrativista,  e  são  insuflados  pelo  comportamento
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beligerante do Município de Aracaju, situação agora bem agravada com

a iminência do período eleitoral. 

Demonstra-se a seguir foto tirada no momento da intervenção, quando

da  ação  truculenta  praticada  pela  guarda  municipal,  com  explícita

violência e destruição de bens de famílias de catadores de mangaba:

Sobre  essa  imagem,  o  Sr.  Uilson,  líder  da  comunidade  extrativista,

destacou uma grave circunstância, qual seja a retirada das tarjas de

identificação de cada um dos guardas  municipais  que participam das

intervenções e agressões contra os catadores e seus parentes, com o

claro intuito de mascarar responsabilidades.

Declarou o líder sobre essa imagem: 

Esse guarda aí voltou agora à tarde, esse que está na foto, e eles

voltaram  agora  só  pra  intimidar  todos  os  mangabeiros  lá  da

comunidade; voltaram e ficaram intimidando, mexendo com a mão

no coldre da arma, somente para intimidar os catadores.

Tais fotos demonstram a gravidade da situação delineada na área, já

que o Município de Aracaju, como ente público, responsável pela defesa

direta dos direitos humanos, passa à condição de violador direto dos

direitos  fundamentais  dos  cidadãos,  legítimos  possuidores  que

exploram  esses  espaços  tradicionais  e  o  conservam  de  agressões

ambientais as mais diversas. 

Assim,  o  MPF  requer,  com  a  máxima  urgência,  sejam  os  acionados

intimados pessoalmente e de imediato, via Oficial de Justiça:

a)  a  reiteração  das  medidas  proibitivas,  sob pena  de  pagamento  de

multa judicial diária no importe de R$ 5.000,00 e/ou responsabilização

pessoal dos gestores por desobediência a ordens judiciais, sem prejuízo

da  responsabilização  por  danos  morais  àquela  comunidade,  a  ser
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definida em ação própria; 

b)  a  proibição  de  entrada  da  guarda  municipal  na  área,  com  a

explicitação  de  que  não  poderá  intervir  nas  áreas  de  interesse  das

mangabeiras,  sob  pena  de  responsabilização  pessoal  após  a

identificação de cada um dos agentes; 

Aracaju/SE, 04 de agosto de 2020

A  esse  novo  pedido,  a  1ª  Vara  respondeu,  no  dia  07/08,

realçando mais uma vez que parte dos fatos aventados eram estranhos à ACP da Zona

de Expansão:

Decisão

(quadragésima sétima)

Proferida decisão de id. 4058500.3985890 (46ª), o MPF peticionou no

id. 4058500.3997146, informando o seu descumprimento.

Afirmou em resumo, que: a) determinada a paralisação das atividades

preparatórias  das  obras  de  construção  do  conjunto  residencial

pretendido  pela  municipalidade,  o  Município  de  Aracaju  passou  a

efetivar  a  derrubada  de  instalações  necessárias  às  atividades

extrativistas da comunidade de catadoras e catadores de mangaba, em

clara  violação  à  aludida  decisão,  que  ressalva  a  continuidade  das

atividades  desenvolvida  pelas  famílias  extrativistas  catadoras  de

mangaba que atuam na área enquanto a obra estiver paralisada; b) o Sr.

Prefeito  determinou   à  sua  Guarda  Municipal  que  efetivasse  a

derrubada  das  tendas  dos  catadores  de  mangabas,  nas  quais  eles
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armazenam as mangabas e se protegem da chuva e do sol durante as

jornadas de trabalho;  c) repete-se a truculência imposta nos trabalhos

de desocupação dos barracos, e que resultou no ajuizamento de ação

própria pela Defensoria Pública, já noticiado nos autos; d) o Município,

em uma clara demonstração de má-fé processual, apoiada na ausência

de formal  intimação,  está acelerando o processo de degradação das

mangabeiras,  bem  como  a  desarticulação  da  pequena  infraestrutura

construída  a  duras  pela  comunidade  extrativista,  com  vistas  a

inviabilizar suas atividades; e) praticou novos e graves atos de violação

aos  direitos  humanos,  com  a  invasão  das  áreas  de  moradia  dos

catadores  de  mangaba,  ameaçando  famílias  com  prisão  imediata  de

membros  das  comunidades  tradicionais;  f)  essa  atitude  de  extrema

violação  de  direitos  fundamentais  é  praticada  sob  o  argumento  da

construção  de  moradias  para  grupos  de  invasores  das  áreas

remanescentes  que  não  respeitam  o  direito  de  uso  da  comunidade

extrativista,  e  são  insuflados  pelo  comportamento  beligerante  do

Município de Aracaju, situação agora bem agravada com a iminência do

período eleitoral.

Apontou que  o  próprio  Município  reconhece a  ciência  da decisão,  ao

afirmar, por meio de reportagem publicada pelo site G1 e confirmada

pela  sua  assessoria  de  comunicação,  que  não  teria  sido  notificada

formalmente.

Requereu, com urgência:

a)  a  reiteração  das  medidas  proibitivas,  sob pena  de  pagamento  de

multa judicial diária no importe de R$ 5.000,00 e/ou responsabilização

pessoal dos gestores por desobediência a ordens judiciais, sem prejuízo

da  responsabilização  por  danos  morais  àquela  comunidade,  a  ser
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definida em ação própria;

b)  a  proibição  de  entrada  da  guarda  municipal  na  área,  com  a

explicitação  de  que  não  poderá  intervir  nas  áreas  de  interesse  das

mangabeiras,  sob  pena  de  responsabilização  pessoal  após  a

identificação de cada um dos agentes;

O  Município  de  Aracaju  apresentou  a  manifestação  de  id.

4058500.3999511,  por  meio  da  qual  afirma:  a)  em  consequência  do

complexo processo de relocação das  famílias  que  habitavam na área

conhecida como "Ocupação das Mangabeiras", a Guarda Municipal vem

realizando permanente defesa do patrimônio municipal,  e o momento

atual é de um equilíbrio muito frágil, porque há movimentos organizados

estimulando novas  invasões na área em questão;  b)  em 03/08/2020,

fazendo a ronda na área referida, a Guarda Municipal se deparou com

edificação  nova,  de  grande  porte,  com  destinação  nitidamente

residencial (fotos anexadas), justamente na área que será destinada à

proteção  do  extrativismo  das  mangabas  e,  portanto,  da  comunidade

tradicional  que  cuida  deste  mister,  e  que,  tratando-se  de  ocupação

recente,  precária,  contrária  à  ordem  urbanística,  sem  esgotamento

sanitário e sem estrutura de drenagem, a Municipalidade cuidou de sua

pronta demolição e imediata retirada dos materiais; c) o procedimento

ocorreu de forma tranquila, sem intercorrências de qualquer natureza,

sem absolutamente  qualquer  ato  de  violência  (registro  em vídeo),  e

amparado  em  decisão  judicial  prolatada  nos  autos  do  processo

202011800931, cuja cópia anexou, que garante o exercício da posse ao

Município de Aracaju.

Disse ser necessário esclarecer os seguintes pontos:

(a) a área em que constituída a Reserva Extrativista (direito ao meio
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ambiente  ecologicamente),  contígua  à  que  será  edificado  o  conjunto

habitacional (direito social de habitação), é um bem cujo domínio útil é

do Município de Aracaju. Defendê-lo é um direito do ente público e um

dever da Guarda Municipal.  Evitar edificações, de qualquer natureza,

consiste inclusive na realização prática de ordem emanada de Vossa

Excelência  nesse  processo,  por  se  tratar  de  imóvel  entre  as

mangabeiras,  sem  esgotamento  sanitário  ou  drenagem  de  qualquer

natureza;

(b) com a criação da Reserva Extrativista, uma área de aproximados

92.125m2,  o  Município  de  Aracaju  procederá,  mediante  contrato  de

cessão, à comunidade tradicional regularmente identificada. Estudos do

MPF, que serão analisados pela Secretaria Municipal de Ação Social,

dão  conta  de  7  famílias  atuando  na  área  em  questão.  Este

procedimento, evidentemente, está em curso. Mas mesmo com a cessão

à comunidade tradicional, o imóvel continua sendo bem público municipal

e  nele  se  identificará  o  interesse  público  municipal,  inclusive  para

programas educacionais que serão criados para a inserção da mangaba

como valor imaterial da nossa sociedade;

(c) tratando-se de Reserva Extrativista, seu objetivo será assegurar o

uso sustentável e a conservação da Mangaba, protegendo os meios de

vida  e  cultura  da  população  extrativista,  nos  termos  do  Decreto

Municipal 6.175/2020 (anexo), que autorizou a criação da Unidade de

Conservação;

(d)  Como  sabemos,  nos  termos  da  legislação  federal,  a  Unidade  de

Conservação  deverá  ter  um  Plano  de  Manejo  e  será  gerida  por  um

Conselho Deliberativo;

(e) Portanto, estando pendente a criação da Unidade de Conservação, a

PÁGINA 58 DE 276
MPF – Procuradoria da República em Sergipe

Av. BeirMar, 1064, Praia Treze de Julho, Aracaju-SE, 49020-010
PABX: (0xx79)3301-3700 - FAX: (0xx79)3301-3830 

58/276



 - 

Ministério Público Federal
Procuradoria da República em Sergipe

constituição do Conselho Deliberativo, a aprovação do Plano de Manejo,

é temerário proibir a entrada da Guarda Municipal na área. Isso vai

simplesmente  acelerar  novo  processo  de  ocupação  ao  arrepio  da

conservação das mangabas e das mangabeiras. Por outro lado, os limites

da atuação da comunidade tradicional serão definidos nos termos do

Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Não se pode tratar essa

área como de domínio de um certo número de famílias, porque como é

cediço, a mangaba e as mangabeiras consistem direito não só dessas

famílias mas de toda a sociedade aracajuana. A Lei lhes assegura o uso,

mas com limites que serão traçados nos termos do SISNUC.

(f) Cumpre ressaltar que a decisão exarada por V. Exa. em 31/7/2020

(ID 4058500.3985890) impõe que o Município "permaneça realizando

vigilância da área para evitar novas ocupações"(item b). O Poder Público

municipal atuou para impedir a fixação de residência irregular, jamais

houve qualquer ameaça à atividade extrativista.

Defendeu, assim, que a atuação da Guarda Municipal não violou direitos

humanos,  como  consta  do  petitório  do  Parquet  e,  ao  revés,  atuou

cuidando  da  proteção  desses  mesmos  direitos,  porque  não  há  como

autorizar edificação na área em questão, seja pelas limitações oriundas

deste mesmo processo, seja pela natureza e as limitações inerentes à

Unidade de Conservação que será criada, e requereu seja indeferido o

pleito do MPF.

É o relatório. Decido.

Observo que, enquanto o MPF aponta para uma atuação truculenta do

Município  de  Aracaju,  inviabilizando  o  exercício  das  atividades

extrativistas da comunidade de catadoras e catadores de mangaba, que

detém a posse daquelas terras há quase meio século, com a derrubada
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de instalações necessárias para tanto,  o Município de Aracaju afirma

que  está  em  processo  de  relocação  das  famílias  que  habitavam  a

Ocupação das Mangabeiras, para a criação de um conjunto habitacional

e  de  uma  reserva  extrativista,  que  será  cedida  à  comunidade

tradicional regularmente identificada, com objetivo de assegurar o uso

sustentável e a conservação da mangaba, protegendo os meios de vida e

cultura da população extrativista, esclarecendo ainda que se deparou

com uma edificação nova, de grande porte, com destinação nitidamente

residencial,  a  qual  foi  demolida,  de  forma  tranquila  e  sem

intercorrências,  sem  qualquer  ato  de  violência,   que  existem

movimentos  organizados  estimulando  novas  invasões  e  que  proibir  a

entrada da Guarda Municipal na área vai acelerar o processo de novas

ocupações ao arrepio da conservação das mangabas e das mangabeiras.

A questão ora trazida pelo MPF, portanto, reporta-se à proteção

da comunidade extrativista de mangaba existente no Bairro 17 de

Março, ZEA, não podendo ser aqui resolvida, por ser matéria que

não se insere no objeto da presente ACP, além de demandar uma

apuração  mais  aprofundada  do  litígio,  possivelmente  com  a

necessidade de produção de provas, identificação dos integrantes

da comunidade extrativista ou de novos ocupantes etc.

Consoante  já  afirmado  na  decisão  apontada  pelo  MPF  como

descumprida:

(...)  parte  dos  fatos  e  fundamentos  trazidos  pelo  MPF  abrangem

matéria estranha à lide, que, como consta da própria petição, deverá

ser  analisada  em ação  própria,  especialmente considerando  que  esta

ACP já se encontra sentenciada.
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É  o  caso  das  matérias  relacionadas  à  proteção  da  comunidade

tradicional extrativista de mangaba, ao cumprimento dos encargos da

doação da área e à proteção social  das famílias  dela retiradas,  esta

última já objeto de ACP movida pela Defensoria Pública do Estado de

Sergipe perante o Poder Judiciário Estadual.  Logo, esses pontos não

serão  objeto  de  deliberação  nestes  autos,  ficando  a  análise

restrita ao apontado descumprimento da medida liminar que veda a

implantação de novas empreendimentos na ZEA enquanto não houver

estrutura  de  drenagem  pluvial  e  esgotamento  sanitário,

considerando a necessidade de proteção ambiental da área.

Ressalto ainda que o Município de Aracaju demonstrou ter sido imitido

na posse do imóvel  por meio de decisão judicial  proferida por Juízo

Estadual  Cível,  que determinou a sua desocupação,  cuja mitigação ou

reforma não se insere na competência deste Juízo Federal.

Assim,  as  deliberações  constantes  da  decisão  desta  1ª  Vara  são

restritas ao apontado descumprimento da medida liminar que veda a

implantação de novas empreendimentos na ZEA enquanto não houver

estrutura de drenagem pluvial e esgotamento sanitário, considerando a

necessidade  de  proteção  ambiental  da  área,  como  dela  consta

expressamente.

Nesse  contexto,  esclareço  que  a  determinação  ao  Município  de

Aracaju para que as famílias extrativistas catadoras de mangaba

fiquem autorizadas a realizar suas atividades de extrativismo, que

é o seu meio de subsistência, enquanto paralisada a implantação do

projeto,  teve  por  objetivo  evitar  que  a  Municipalidade,  em
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cumprimento  das  determinações  anteriores  (de  paralisação  do

projeto e de realização de vigilância da área para evitar novas

ocupações), impedisse a presença e o exercício da atividade dessa

comunidade  extrativista  na  área  em  questão, assim  como  foram

registradas outras ações não compreendidas pela limitação imposta por

este Juízo.

Nesses termos, indefiro o pedido do MPF de id. 4058500.3997146.

Intimar.

Telma Maria Santos Machado

Juíza Federal

Porém, após essa nova decisão,  no dia 08/08/2020 o Município

de Aracaju e a EMURB adentraram a área com máquinas e derrubaram dezenas de

árvores nativas de mangabeiras, ouricuri e cajueiros, que eram objeto de uso pela

população tradicional e que foram expressamente protegidas pela decisão liminar.
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O atropelo de toda a legislação sobre licenciamento ambiental,

licenciamento arqueológico, sobre criação de unidade de conservação e direitos de

comunidades tradicionais, sobre consultas a povos protegidos pela convenção 169 da

OIT, sobre política de saneamento básico, sobre ordem urbanística torna imperativa

a necessidade de   ajuizamento da presente ação, que com novas razões de fato e de

direito, bem como com novos pedidos, não mais cabem na ACP que trata da Zona de

Expansão e que já está sentenciada e com cumprimento em andamento.

III – DOS FATOS E DO DIREITO

1 – DA CARACTERIZAÇÃO DAS CATADORAS E CATADORES DE MANGABA DE

SERGIPE  COMO  COMUNIDADE  TRADICIONAL,  SUA  INSERÇÃO  NA

CONVENÇÃO 169 DA OIT E NAS PROTEÇÕES LEGAIS DA LEI ESTADUAL N.

7.802, DE 16/12//2010, EDITADA PELO ESTADO DE SERGIPE. 

Há décadas, comunidades tradicionais têm construído saberes e

práticas que repercutem na conservação dos recursos naturais, ao mesmo tempo em

que garantem a sua sobrevivência.

A mangaba – fruto da mangabeira (Hancornia speciosa Gomez) é

típica da Mata Atlântica, do cerrado, da caatinga e do litoral nordestino – é cultivada

ou colhida há pelo menos dois séculos pelas populações tradicionais desses biomas,

sendo parte da culinária local na forma de sucos, doces, comportas, sorvetes e licores.

Outrora comuns, os mangabais são cada vez mais raros e, atualmente, alvo de intensos
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conflitos  entre  proprietários  rurais,  catadoras,  gestores,  funcionários  da

administração pública e empresários de turismo e da construção civil.

A mangabeira ocorre nos Tabuleiros Costeiros, Baixada Litorânea

e Cerrados do Brasil, sendo seus frutos de grande importância para a produção de

sucos, polpas congeladas e sorvetes. Em Sergipe, as áreas naturais de mangabeiras

estão situadas ao longo do litoral que possui cerca de 163 km de extensão entre a Foz

do  Rio  São  Francisco,  ao  norte,  e  a  Foz  do  Rio  Real,  ao  sul.  Essa  região  abriga

recursos  naturais  de  grande  importância  socioeconômica  e  ambiental  para

comunidades  tradicionais  de  quilombolas,  pescadores  artesanais,  marisqueiras  e

catadoras de mangaba. 

O Estado de Sergipe abriga um grupo formado majoritariamente

por mulheres  autodesignadas  catadoras  de mangaba,  cuja atividade de  coleta dos

frutos da mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) representa uma importante fonte

de renda e de reconhecimento social. 

As catadoras de mangaba têm vivenciado nos últimos 15 anos um

processo de mobilização política para garantir o acesso às áreas nas quais praticam o

extrativismo, com o apoio de diferentes instituições. Conquistas como a criação do

Movimento das Catadoras de Mangaba de Sergipe (MCM),  acesso ao Programa de

Aquisição de Alimentos (PAA), representações em diferentes comissões — Comissão

Nacional  de  Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  e  Comunidades  Tradicionais

(CNPCT),  presidida  pelo  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome

(MDS);  Comissão  Mista  Intersetorial  do  Plano  Nacional  para  Fortalecimento  das

Comunidades  Extrativistas  e  Ribeirinhas  (Planafe);  e  Comissão  Nacional  de

Fortalecimento  das  Reservas  Extrativistas  e  dos  Povos  Extrativistas  Costeiros  e
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Marinho (Confrem) — bem como o reconhecimento como comunidade tradicional por

lei estadual, conferem-lhes visibilidade. 

Esse grupo está inserido no contexto constitucional da proteção

às  comunidades  tradicionais,  conforme  previsto  em  diversos  dispositivos

constitucionais: 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza

material  e  imaterial,  tomados  individualmente  ou  em  conjunto,

portadores  de  referência  à  identidade,  à  ação,  à  memória  dos

diferentes  grupos  formadores  da sociedade brasileira,  nos  quais  se

incluem:

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV  -  as  obras,  objetos,  documentos,  edificações  e  demais  espaços

destinados às manifestações artístico-culturais;

V  -  os  conjuntos  urbanos  e  sítios  de  valor  histórico,  paisagístico,

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

Art.  225.  Todos  têm  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
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§ 1º  Para  assegurar  a  efetividade desse  direito,  incumbe ao  Poder

Público:

I - preservar  e restaurar  os  processos  ecológicos  essenciais  e

prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

(…)

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais

e  seus  componentes  a  serem  especialmente  protegidos,  sendo  a

alteração  e  a  supressão  permitidas  somente  através  de  lei,  vedada

qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que

justifiquem sua proteção;

(…)

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas

que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de

espécies ou submetam os animais a crueldade.  

No  plano  internacional,  a  Convenção  169  da  Organização

Internacional  do  Trabalho,  aprovada  por  meio  do  Decreto  Legislativo  nº

143/2002,  ratificada  pelo  Governo  brasileiro  em  25  de  julho  de  2002  e

promulgada no Brasil através do Decreto nº 5.051/2004, garantem o respeito às

comunidades tradicionais, bem como aos seus costumes, cultura e modo de vida, a

exemplo do disposto no seu art. 4º, segundo o qual deverão ser adotadas as medidas

especiais  necessárias  para  salvaguardar  as  pessoas,  as  instituições,  os  bens,  as

culturas e o meio ambiente dos povos interessados.
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Sob  esse  prisma,  os  governos  deverão  assumir  a

responsabilidade de desenvolver, com a participação dos povos interessados, uma

ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os direitos desses povos e

a garantir o respeito pela sua integridade (art. 2º, 1. da Convenção nº 169 da OIT,

com força normativa superior a lei); 

Nesse sentido,  não deverá ser empregada nenhuma forma de

força ou de coerção que viole os direitos humanos e as liberdades fundamentais

dos povos interessados (art. 3º, 2. da Convenção nº 169 da OIT, com força normativa

superior a lei); 

O art. 6º. desse mesmo normativo internacional impõe ao Poder

Público  o  dever  de  consultar  os  povos  interessados,  mediante  procedimentos

apropriados  e,  particularmente,  através  de  suas  instituições  representativas,

cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis

de afetá-los diretamente. 

De outro lado,  o  art.  7º  da  referida  Convenção dispõe que  os

povos interessados deverão ter 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 econômico, social e cultural;

Desse  modo,  deve-se  ter  em  conta  que  os  governos  deverão

respeitar a importância especial que para as culturas e valores espirituais dos povos

interessados  possui  a  sua  relação  com  as  terras  ou  territórios,  ou  com  ambos,
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segundo os casos, que eles ocupam ou utilizam de alguma maneira e, particularmente,

os aspectos coletivos dessa relação; a utilização do termo "terras" deverá incluir o

conceito de territórios, o que abrange a totalidade do habitat das regiões que os

povos interessados ocupam ou utilizam de alguma outra forma (art. 13º, 1. e 2. da

Convenção nº 169 da OIT). 

O Brasil por sua vez institui, por meio do Decreto, 6.040, de 7 de

fevereiro de 2007, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e

Comunidades Tradicionais. Nesse ato normativo estabeleceu a Comissão Nacional de

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais - CNPCT, como

órgão  competente  para  coordenar  a  implementação  da  Política  Nacional  para  o

Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  e  Comunidades  Tradicionais.  Conceituou

também  os  Povos  e  Comunidades  Tradicionais  como  “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”.

Os  catadores  de  Mangaba  de  Sergipe  tanto  se  incluem nesse

conceito que chegaram a ter, por anos, assento no CNPCT.

A  Política  Nacional  para  o  Desenvolvimento  dos  Povos  e

Comunidades  Tradicionais  conceituou  os  Territórios  Tradicionais  como  os  espaços

necessários  à  reprodução  cultural,  social  e  econômica  dos  povos  e  comunidades

tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária. E pontuou que

o Desenvolvimento Sustentável é o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para
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a  melhoria  da  qualidade  de  vida  da  presente  geração,  garantindo  as  mesmas

possibilidades para as gerações futuras.

Também estruturou princípios e objetivos (gerais e específicos)

para a ação estatal  e da sociedade quanto a esses povos tradicionais da seguinte

forma:

 PRINCÍPIOS

Art. 1º  As ações e atividades voltadas para o alcance dos objetivos da

Política  Nacional  de  Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  e

Comunidades  Tradicionais  deverão  ocorrer  de  forma  intersetorial,

integrada, coordenada, sistemática e observar os seguintes princípios:

I  -  o  reconhecimento,  a  valorização e  o  respeito à  diversidade

socioambiental  e  cultural  dos  povos  e  comunidades  tradicionais,

levando-se em conta, dentre outros aspectos, os recortes etnia, raça,

gênero,  idade,  religiosidade,  ancestralidade,  orientação  sexual  e

atividades laborais, entre outros, bem como a relação desses em cada

comunidade  ou  povo,  de  modo  a  não  desrespeitar,  subsumir  ou

negligenciar as diferenças dos mesmos grupos, comunidades ou povos

ou, ainda, instaurar ou reforçar qualquer relação de desigualdade;

II  -  a  visibilidade  dos  povos  e  comunidades  tradicionais  deve  se

expressar por meio do pleno e efetivo exercício da cidadania;

III - a  segurança alimentar e nutricional como direito dos povos e

comunidades tradicionais ao acesso regular e permanente a alimentos

de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a
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outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares

promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam

ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis;

IV - o acesso em linguagem acessível à informação e ao conhecimento

dos documentos produzidos e utilizados no âmbito da Política Nacional

de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais;

V  -  o  desenvolvimento  sustentável  como  promoção  da  melhoria  da

qualidade de vida dos povos e comunidades tradicionais nas gerações

atuais, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras e

respeitando os seus modos de vida e as suas tradições;

VI - a pluralidade socioambiental, econômica e cultural das comunidades

e  dos  povos  tradicionais  que  interagem  nos  diferentes  biomas  e

ecossistemas, sejam em áreas rurais ou urbanas;

VII - a promoção da descentralização e transversalidade das ações e

da ampla participação da sociedade civil na elaboração, monitoramento

e  execução  desta  Política  a  ser  implementada  pelas  instâncias

governamentais;

VIII - o  reconhecimento e a consolidação dos direitos dos povos e

comunidades tradicionais;

IX - a articulação com as demais políticas públicas relacionadas aos

direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais nas diferentes esferas

de governo;
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X -  a promoção dos meios necessários para a efetiva participação

dos  Povos  e  Comunidades  Tradicionais nas  instâncias  de  controle

social  e  nos processos decisórios relacionados aos seus direitos e

interesses;

 XI - a articulação e integração com o Sistema Nacional de Segurança

Alimentar e Nutricional;

XII - a contribuição para a formação de uma sensibilização coletiva por

parte dos órgãos públicos sobre a  importância dos direitos humanos,

econômicos, sociais, culturais, ambientais e do controle social para

a garantia dos direitos dos povos e comunidades tradicionais;

XIII - a erradicação de todas as formas de discriminação, incluindo o

combate à intolerância religiosa; e

XIV -  a  preservação  dos  direitos  culturais,  o  exercício  de  práticas

comunitárias, a memória cultural e a identidade racial e étnica. 

OBJETIVO GERAL 

Art.  2o   A  PNPCT  tem  como  principal  objetivo  promover  o

desenvolvimento  sustentável  dos  Povos  e  Comunidades  Tradicionais,

com  ênfase  no  reconhecimento,  fortalecimento  e  garantia  dos  seus

direitos territoriais,  sociais,  ambientais,  econômicos e culturais,  com

respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e

suas instituições. 

PÁGINA 74 DE 276
MPF – Procuradoria da República em Sergipe

Av. BeirMar, 1064, Praia Treze de Julho, Aracaju-SE, 49020-010
PABX: (0xx79)3301-3700 - FAX: (0xx79)3301-3830 

74/276



 - 

Ministério Público Federal
Procuradoria da República em Sergipe

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Art. 3o  São objetivos específicos da PNPCT:

I - garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios, e

o acesso aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam para

sua reprodução física, cultural e econômica;

II - solucionar e/ou minimizar os conflitos gerados pela implantação

de Unidades de Conservação de Proteção Integral em territórios

tradicionais e estimular a criação de Unidades de Conservação de

Uso Sustentável;

III  -  implantar  infra-estrutura  adequada  às  realidades  sócio-

culturais e demandas dos povos e comunidades tradicionais;

IV -  garantir os direitos dos povos e das comunidades tradicionais

afetados  direta  ou  indiretamente  por  projetos,  obras  e

empreendimentos;

V - garantir e valorizar as formas tradicionais de educação e fortalecer

processos dialógicos como contribuição ao desenvolvimento próprio de

cada povo e  comunidade,  garantindo a  participação e controle  social

tanto nos processos de formação educativos formais quanto nos não-

formais;

VI  -  reconhecer,  com  celeridade,  a  auto-identificação  dos  povos  e

comunidades tradicionais,  de modo que  possam ter  acesso pleno aos

seus direitos civis individuais e coletivos;
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VII  -  garantir  aos  povos  e  comunidades  tradicionais  o  acesso  aos

serviços  de saúde de qualidade e adequados  às  suas  características

sócio-culturais,  suas  necessidades  e  demandas,  com  ênfase  nas

concepções e práticas da medicina tradicional;

VIII  -  garantir  no  sistema  público  previdenciário  a  adequação  às

especificidades  dos  povos  e  comunidades  tradicionais,  no  que  diz

respeito  às  suas  atividades  ocupacionais  e  religiosas  e  às  doenças

decorrentes destas atividades;

IX - criar e implementar, urgentemente, uma política pública de saúde

voltada aos povos e comunidades tradicionais;

X - garantir o acesso às políticas públicas sociais e a participação de

representantes dos povos e comunidades tradicionais nas instâncias de

controle social;

XI  -  garantir nos programas e ações de inclusão social recortes

diferenciados voltados especificamente para os povos e comunidades

tradicionais;

XII - implementar e fortalecer programas e ações voltados às relações

de gênero nos povos e comunidades tradicionais, assegurando a visão e

a  participação  feminina  nas  ações  governamentais,  valorizando  a

importância histórica das mulheres e sua liderança ética e social;

XIII  -  garantir  aos  povos  e  comunidades  tradicionais  o  acesso  e  a

gestão  facilitados  aos  recursos  financeiros  provenientes  dos

diferentes órgãos de governo;
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XIV - assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e coletivos

concernentes  aos  povos  e  comunidades  tradicionais,  sobretudo  nas

situações de conflito ou ameaça à sua integridade;

XV  -  reconhecer,  proteger  e  promover  os  direitos  dos  povos  e

comunidades tradicionais sobre os seus conhecimentos, práticas e usos

tradicionais;

XVI  -  apoiar  e  garantir  o  processo  de  formalização  institucional,

quando necessário, considerando as formas tradicionais de organização

e representação locais; e

XVII -  apoiar e garantir a inclusão produtiva com a promoção de

tecnologias  sustentáveis,  respeitando  o  sistema  de  organização

social dos povos e comunidades tradicionais, valorizando os recursos

naturais locais e práticas, saberes e tecnologias tradicionais. 

Todos  esses  direitos  foram  solapados  pelos  réus  quando,

neglicenciando a determinação legal de consulta prévia, livre e informada da população

tradicional extrativista catadora de Mangaba, passaram a intervir na área derrubando

as  árvores,  as  tendas  onde  guardavam  os  frutos  colhidos,  revolvendo  o  solo  da

reserva, passaram a realizar atos concretos para dar início a um empreendimento que

sequer passou por estudos que tenham atestado sua viabilidade ambiental. 

A forte mobilização das comunidades catadoras de mangaba de

Sergipe levou a diversas conquistas,  como a criação,  em 2007, do  Movimento das
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Catadoras de Mangaba de Sergipe – MCM (fl. 288, do Vol II do IC), bem como

o  acesso  a  programas  governamentais  e  o  reconhecimento  como  comunidade

tradicional por lei estadual. No entanto, tais avanços geram também o acirramento

dos conflitos sociais, especialmente com os proprietários de terra, situação agravada

na área objeto da presente ação.

O  referido  trabalho  de  pesquisa  se  desenvolveu  por  meio  da

divisão  do  Estado  em  três  grandes  áreas  –  Litoral  Sul  (Santa  Luizia  do  Itanhy,

Indiaroba, Estância e Itaporanga d’Ajuda), Região Metropolitana de Aracaju (Aracaju,

São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros) e Litoral Norte

(Santo Amaro das Brotas, Pirambu e Japaratuba, Neópolis, Japoatã, Pacatuba e Brejo

Grande). 

Como resultado das pesquisas, se constatou que, de todos os 15

municípios estudados em pesquisa específica, não foram localizados áreas naturais de

ocorrência de mangabeiras apenas em Neópolis e Brejo Grande (litoral Norte). Nos

demais municípios, foram identificadas 72 comunidades de catadoras de mangaba, nas

quais 1.776 famílias se dedicam ao extrativismo da fruta. 

Devido  à  proibição  de  acesso,  membros  das  comunidades  de

catadoras de mangaba identificadas praticam o extrativismo da fruta em 31.775 ha,

por diversas formas de acesso, tais como a) o acesso livre a áreas particulares, da

União, do Estado e dos Municípios, bem como a áreas de preservação ambiental dos

assentamentos, onde qualquer pessoa pode coletar os frutos; b) compra em área de

terceiros (catadoras, com o consentimento do dono da terra, podem coletar, mas têm

de pagar pelos frutos, em dinheiro); c) arrendamento (o dono da terra cede a área,

mediante prazo e valor negociados) e d) doação em área de terceiros (catadores de

PÁGINA 78 DE 276
MPF – Procuradoria da República em Sergipe

Av. BeirMar, 1064, Praia Treze de Julho, Aracaju-SE, 49020-010
PABX: (0xx79)3301-3700 - FAX: (0xx79)3301-3830 

78/276



 - 

Ministério Público Federal
Procuradoria da República em Sergipe

mangaba, com consentimento do dono da terra, podem coletar, sem nenhum custo para

quem coleta).

Noutro  plano,  quando  do  credenciamento  oficial  do  banco

genético da mangaba pela Embrapa em 2015, foi noticiada a condição do Movimento

das Catadoras de Mangaba em seu site institucional:

 O  Banco  Ativo  de  Germoplasma  (BAG)  da  Mangaba  mantido  pela

Embrapa Tabuleiros Costeiros (Aracaju, SE) no campo experimental

de Itaporanga d'Ajuda, no litoral sul de Sergipe, foi credenciado no

segundo semestre de 2015 pelo Ministério do meio Ambiente (MMA)

como fiel depositário do patrimônio genético da espécie.

 Com esse credenciamento oficial, emitido pelo Conselho de Gestão do

Patrimônio  Genético  (CGEN),  órgão  do  MMA,  o  BAG  da  Mangaba

adquire  status  de  referência  nacional  para  receber  amostras  de

mangabeiras  e  garantir  a  conservação  ex  situ  (fora  do  lugar  de

origem) do patrimônio genético da fruteira, considerada uma espécie

de grande importância econômica e social para o litoral do Nordeste e

Cerrado do Brasil. 

 A  matéria  enfatiza  ainda  toda  a  problemática  envolvendo  os

conflitos que envolvem a conservação da espécie e a sua relação com populações de

mulheres catadoras da mangaba em diversas localidades do país: 

 O trabalho da curadoria também contempla projetos de pesquisa e

desenvolvimento de conservação da mangabeira envolvendo populações

tradicionais de mulheres catadoras de mangaba em diversas regiões

do país.
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Para  conhecer  com profundidade toda  a  problemática  em torno  da

mangaba  em  Sergipe  e  no  Brasil,  a  Embrapa  Tabuleiros  Costeiros

lidera,  desde  2003,  pesquisas  com  abordagens  metodológicas  que

combinam as ciências sociais e naturais. 

Em 2003 ocorreu no Brasil a primeira pesquisa sobre o extrativismo

da mangaba e as catadoras no Povoado Pontal, em Indiaroba, litoral

sergipano.  Os  pesquisadores  Dalva  Mota,  da  Embrapa  Amazônia

Oriental  (Belém,  PA),  e  Josué  da  Silva  Júnior  fizeram  parte  do

projeto pioneiro.

Desde  então,  estudos  têm  sido  promovidos  para  entender  e

diagnosticar profundamente a situação das catadoras em Sergipe e

outros estados, como o Pará,  além de gerar conhecimentos sobre a

fruta  e  suas  potencialidades,  e  a  conservação  dos  seus  recursos

genéticos.  O  desenvolvimento  de  tecnologias  sociais  capazes  de

garantir boas condições de vida e trabalho às catadoras, com apoio à

mobilização do grupo, é também foco das pesquisas da Embrapa. Os

resultados de pesquisa têm ajudado os órgãos públicos na elaboração

de políticas sobre que têm beneficiado a espécie e as pessoas que dela

sobrevivem há gerações.

Os pesquisadores investiram fortemente no mapeamento de áreas e na

tipologia da conservação. Paralelamente, intensificaram o diálogo com

os grupos diretamente atingidos. O resultado são pesquisas concluídas

e  em  andamento,  publicações  importantes,  como  o  ‘Mapa  do

Extrativismo da Mangaba em Sergipe', lançado em 2010 e com nova

edição prevista para o primeiro semestre deste ano (que servirá de

base georreferenciada para a criação de uma Reserva Extrativista –
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Resex  –  no  estado),  a  ‘Árvore  do  Conhecimento  da  Mangaba'

(organização  das  informações  e  documentos  sobre  a  espécie  para

navegação  e  acesso  em  forma  de  teia  hierarquizada,  com  visual

semelhante  ao  da  copa  de  uma  árvore),  o  livro  ‘A  Mangabeira.  As

Catadoras. O Extrativismo.' e até a primeira dissertação do Norte do

Brasil sobre as mulheres extrativistas de mangaba.

O  Movimento  das  Catadoras  de  Mangaba  em  prol  da

preservação das árvores e do seu modo de vida se insere numa política pública

estabelecida em nível  nacional.  Nesse  sentido,  há regulamentação da noção de

população tradicional  através de lei  (Decreto n. 6.040/2007) e a criação de

órgão específico dentro do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais  -IBAMA  para  tratar  do  tema,  o  Centro  Nacional  de  Pesquisa  e

Conservação  da  Sociobiodiversidade  e  Populações  Tradicionais  -  CNPT,  hoje

integrado na estrutura do Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade

– ICMBio. 

Com  atuação  diretamente  relacionada  à  atuação  específica  do

CNPT, o Movimento das Catadoras de Mangaba do Estado de Sergipe participa da

Comissão  Nacional  de  Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  e  Comunidades

Tradicionais  –  CNPCT1,  de  relevância  nacional,  com a  obtenção  de  permissão  para

participação regular de 4 catadoras nos encontros institucionais da instituição, nos

quais são reportadas a realização de trabalhos de prospecção dos recursos genéticos

e de reconhecimento das comunidades denominadas tradicionais com uma mescla de

métodos de pesquisa e de intervenção. 

1 Decreto  n.  6.040/2007.  Art.  2º.  Compete  à  Comissão  Nacional  de  Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  e
Comunidades Tradicionais – CNPCT, criada pelo Decreto de 13 de julho de 2006, coordenar a implementação da
Política Nacional para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. 
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Frise-se que a Mangaba se constitui árvore símbolo do Estado

de Sergipe, conforme estabelecido pelo Decreto n. 12.723, de 20 de janeiro de

1992,  no  entorno  da  qual  essa  comunidade  tradicional  desenvolve  suas  atividades

extrativistas,  envolvendo  a  sistematização  daquelas  relacionadas  à  pós-colheita,  a

comercialização, as regras de socialização e o consumo dos frutos.

DECRETO N.º 12.723DE 20 DE JANEIRO DE 1992

Institui  a  Mangabeira,  como  Árvore  Símbolo  do  Estado  de

Sergipe, e dá providências correlatas.

O  GOVERNADOR  DO  ESTADO  DE  SERGIPE,  no  uso  das

atribuições que lhe são conferidas nos art.  84,inciso V e XXI,

combinados  com  as  disposições  do  art.  232,  da  Constituição

Estadual,

Considerando a necessidade de proteção das espécies nativas e

ameaçadas  de  extinção,  como  forma  de  preserva-las  para  as

presentes e futuras gerações;

Considerando  que  a  defesa  do  meio-ambiente  dos  recursos

naturais é uma das preocupações da Educação Nacional, que deve

promover a conscientização do educando e da comunidade para o

amor e a preservação da fauna e da flora, elementos essenciais à

sadia qualidade devida;

Considerando a existência de legislação federal que sugere aos
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Estados  instituírem  suas  árvores  símbolos  e  difundir  em

festividades de promoção das árvores junto ás comunidades;

Considerando a freqüência da mangabeira nas  diversas regiões

fisiográficas  do  Estado  de  Sergipe,  de  grande  significado

cultural e econômico para a população do litoral Sergipano,  cuja

árvore se encontra em processo de extinção;

Considerando,    por    fim,    a    propositura    do    XLIII

Congresso    Nacional   deBotânica,  realizado  nesta  Capital,

sugerindo  que  a  MANGABEIRA  –  Hancornia  Speciosa  Tul  –

sejaconsiderada a árvore símbolo sergipano;

DECRETA:

Art.  1º.Fica  a  MANGABEIRA  –  Hancornia  Speciosa  Tul  –

instituída como a árvore símbolo do estado de Sergipe.

Art. 2º.A Secretaria de Estado da Educação e Cultura, através

do Conselho Estadual  de Educação,  a Secretaria de estado da

Agricultura, Abastecimento e Irrigação e a Secretaria de estado

da Indústria,Comércio, Ciência, tecnologia e Meio-Ambiente, bem

como, a Administração Estadual do Meio-Ambiente –ADEMA, a

cada ano, programarão e executarão conjuntamente, os atos e as

medidas necessárias à promoção e à difusão do significado das

árvores,  no  âmbito  da  educação  formal  e  não  formal,  em
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articulação  com  as  entidades  públicas  e  privadas  vinculadas  a

proteção e à preservação dos recursos naturais renováveis.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju, 20 de janeiro de 1992; 171º da Independência e 104º da

República.JOÃO  ALVES  FILHO  GOVERNADOR  DO  ESTADO

Antonio  Fernandes  Viana  de  Assis  Secretário  de  Estado  da

Indústria, Comércio, Ciência, Tecnologia e Meio-Ambiente.

Em  Sergipe  foram  levantados  pela  Embrapa  diversos  dados

importantes  à  sua  caracterização,  tais  como  o  número  das  pessoas  envolvidas  no

extrativismo, o volume de coleta, canais de comercialização e conflitos pelo uso das

áreas de mangabeiras.

Deve-se  registrar  ainda  que  o  Movimento  das  Catadoras  de

Mangaba,  com o objetivo de conscientizar  a  popular e comercializar  produtos  que

geram  rendas  para  as  famílias,  divulga  seus  trabalhos  ainda  em  redes  sociais,  a

exemplo das  plataformas Facebook  e  Instagram,  conforme se pode  visualizar  das

imagens a seguir: 

                     Página inicial do MCM/SE no Facebook 

                        Página inicial do MCM/SE no Instagram
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Comercialização da Produção Artesanal
das Catadoras de Mangaba de Sergipe
- 04 e 05 de abril de 2019

Reposição de produtos Catadoras de Mangaba de Sergipe

na Feira Raízes Sergipana - Loja Reciclaria do Shopping

Riomar Aracaju/SE.

PÁGINA 85 DE 276
MPF – Procuradoria da República em Sergipe

Av. BeirMar, 1064, Praia Treze de Julho, Aracaju-SE, 49020-010
PABX: (0xx79)3301-3700 - FAX: (0xx79)3301-3830 

85/276



 - 

Ministério Público Federal
Procuradoria da República em Sergipe

O  Conselho  Superior  do  MPF  promoveu,  no  período  de  20  a
22/08/2018, oficina para dar início à construção de Plataforma
Digital  de  Territórios  Tradicionais  reunindo  informações
georreferenciadas  sobre  áreas  habitadas  por  povos  e
comunidades tradicionais de todo o Brasil.

A então Presidente do Movimento das Catadoras de Mangaba do Estado de

Sergipe,  Alícia  Santana  Salvador,  discursa  na Assembleia  Legislativa  de

Sergipe, em 30/03/2015 — Praça Fausto Cardoso.
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No  âmbito  cultural,  foi  produzido  importante  documentário

retratando a vida e a realidade das catadoras de mangaba de Sergipe, a partir de uma

parceria entre a Petrobrás, a Universidade Federal de Sergipe (UFS), o Movimento

das  Catadoras  de  Mangaba  de  Sergipe  e  o  Conselho  de  Segurança  Alimentar  e

Nutricional de Sergipe (Consea-SE). 

O filme, lançado durante o Festival Iberoamericano de Cinema de

Sergipe, é fruto dos trabalhos dos projetos Catadoras de Mangaba Gerando Renda e

Tecendo Vida em Sergipe, conforme relata a diretora Rita Simone: 

Através das histórias contadas pelas mulheres dos municípios da Barra

dos  Coqueiros,  Estância,  Indiaroba,  Itaporanga  D’Ajuda,  Japaratuba,

Japoatã  e  Pirambu,  pode-se  perceber  os  simbolismos,  os  cantos,  as

lutas e a buscas por uma vida mais digna na terra do cacique Serigy. O

vídeo  nos  convida  a  uma  reflexão  sobre  as  perspectivas  de

desenvolvimento para as comunidades rurais do nosso Brasil Profundo.2

No mesmo sentido, deve-se registrar o lançamento do CD “Canto

das Mangabeiras”,  produzido no âmbito do projeto Catadoras de Mangaba -Gerando

Renda e Tecendo Vida em Sergipe, na Sociedade Semear em 15/09/2011. 

A obra faz o registro dos cânticos que embalam o trabalham das

catadoras  de  mangaba  e  que  retratam  a  ancestralidade  dos  seus  costumes  e  a

continuidade  de  suas  tradições,  demonstrando  a  importância  da  preservação  dos

saberes e fazeres ligados à conservação desse ecossistema representado por essas

2 Informações sobre o filme, que foi exibido no Cinemark do Shopping Jardins em 17 de setembro de 2011, e o seu
projeto, podem ser visualizadas no site www.catadorasdemangaba.com.br, que divulga e detalha a atividade desse
grupo populacional, que se constitui de  mulheres, extrativistas, lutadoras, defensoras de uma das maiores culturas
sergipana e brasileira – a cultura da mangaba. Uma fruta nativa do litoral do nordeste e dos cerrados do Brasil que
está presente nas áreas nativas nas quais populações tradicionais praticam o extrativismo há séculos.  
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árvores centenárias. 

Capa  do  CD  Canto  das  Mangabeiras,  lançado  no  âmbito  do

Projeto  Gerando  Renda  e  Tecendo  Vida  em  Sergipe,  na

Sociedade Semear em 15/09/2011

Sobre a importância desse registro, anota a  site docplayer3 na

apresentação do evento: 

Catadoras de mangaba lançam CD no dia 21/09/2011

São dezoito faixas com canções que falam da Mangabeira, da atividade

de catar  mangaba e seus  desafios,  de atividades diárias  como lavar

roupa no rio, e até mesmo uma reza, daquelas passadas de geração em

geração.  Tudo  isso  compõe  a  trilha  sonora  do  CD  Canto  das

Mangabeiras, que o projeto Catadoras de Mangaba - Gerando Renda e

Tecendo Vida em Sergipe lançará na Sociedade Semear, no próximo dia

21,  às  19h.  A  descoberta  das  Cantadoras  e  das  canções  em  cada

comunidade faz parte do trabalho do projeto realizado pela Associação

3 https://docplayer.com.br/1611001-Clipping-catadoras-de-mangaba-lancam-cd-no-proximo-dia-21.html
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das Catadoras de Mangaba de Indiaroba (Ascamai) e patrocinado pelo

Programa Petrobras Desenvolvimento & Cidadania em parceria com a

Universidade Federal de Sergipe, Conselho de Segurança Alimentar de

Sergipe e o Movimento das Catadoras de Mangaba de Sergipe. Um de

seus objetivos, através do CD Canto das Mangabeiras, é reforçar os

saberes culturais das Catadoras de Mangaba a partir da valorização e

afirmação  de  seus  hábitos  e  tradições  contribuindo  para  o

fortalecimento do sentimento de pertença e de auto-organização das

Mulheres. Os ritmos transitam entre o samba de roda, o samba de côco,

o reisado, o baião e alguns outros gêneros musicais que são cantados

pelas mulheres que catam Mangaba aqui  em Sergipe.  Nas letras das

canções,  frases  que  demonstram  a  resistência,  a  sensibilidade  e  os

saberes destas fortes mulheres sergipanas. São cantos de trabalho, do

cotidiano,  do lazer,  cantos  do imaginário  popular  e  folclórico  destes

homens e mulheres, responsáveis por manter viva a cultura desta fruta

que é tradicional do estado de Sergipe: a Mangaba. Todos os direitos

do CD são liberados,  sua reprodução e cópia  são permitidas,  toda a

informação e conteúdo do CD são de domínio público e o uso é livre.

O Movimento lançou ainda um segundo disco, com cânticos que

marcam a tradição dessas comunidades, conforme detalhado em matéria publicada no

site Infonet, em 20/03/20154: 

O segundo CD das Catadoras de Mangaba será lançado no próximo

dia 26 de março, às 15h, na Praça Fausto Cardoso, Centro de Aracaju.

O show faz parte da programação do Ato Público Em Defesa da Criação

da Reserva Extrativista,  que começa pela  manhã, às 8h, também na

4 https://infonet.com.br/noticias/cultura/catadoras-de-mangaba-lancam-novo-cd-no-dia-26/
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Praça  Fausto  Cardoso,  promovido  pelo  Movimento  das  Catadoras  de

Mangaba de Sergipe.

O novo álbum foi idealizado pela equipe do Projeto Catadoras de

Mangaba Gerando Renda e Tecendo Vida em Sergipe, sob patrocínio da

Petrobras,  com  o  objetivo  de  contar  a  história  das  mulheres

extrativistas.

Com o título, Quero ver rodar com as griôs da restinga sergipana,

a proposta do disco é mergulhar no universo da infância das Mulheres

Mangabeiras trazendo as canções e cantigas cantadas nas brincadeiras

de roda das comunidades extrativistas. Com 14 faixas, o disco trará

músicas arranjadas com instrumentos variados indo além dos ritmos

regionais conhecidos.

Segundo Mary Barreto,  produtora musical  do disco,  o  registro

das  canções  está  diretamente  ligada  à  tradição  oral.  “A  idéia  da

gravação  do  segundo  disco  é  dar  continuidade  a  um  processo  de

registro da tradição oral no convívio das Catadoras de Mangaba.

Foi encontrada uma gama de material musical nas comunidades e

surgiu a necessidade de registrá-los, já que as detentoras da cultura

popular são as pessoas mais velhas da comunidade”, afirma Mary que

também foi produtora do primeiro disco Canto das Mangabeiras. 
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Capa do 2º CD com cânticos tradicionais  do Movimento das

Catadoras  de  Mangaba  de  Sergipe,  “Quero  Ver  Rodar”,  de

20/03/2015

A organização dessa população tradicional, ligada ao extrativismo,

é  demonstrada  ainda  pela  capacidade  de  desenvolvimento  do  empreendedorismo

social, que promove a geração de renda para essa comunidade, o que levou o Governo

Federal e outros parceiros a oficializar apoio destinando à implementação de usinas

de beneficiamento da mangaba para os catadores do estado. 

Nesse sentido, foram inauguradas em 2016, com o apoio da UFS,

Fecomércio-SE,  SESC,  Petrobrás  e  o  Governo  Federal,  Unidades  de  Produção  de

Processamento de Frutos nas comunidades Pontal, Ribuleirinha, Capoã e Porteira.5

O  conceituado  programa  Globo  Rural,  produzido  pela  TV

5 Conforme se extrai do site da Associação das Catadoras de Mangaba de Indiaroba, disponível em 
https://ascamai.com.br/
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Globo, e que trata de questões relacionadas à atividade agrícola brasileira, bem

como outras enquetes televisivas –  como o  Globo Natureza - já  dava  amplo

destaque  à  atuação  do  Movimento  das  Catadoras  de  Mangaba  no  Estado  de

Sergipe, com ênfase na repercussão positiva na economia brasileira. 

Com efeito, as mídias encartadas às fls. 318/320 do IC  trazem

uma série reportagens produzidas pela emissora e veiculadas no referido programa

televisivo em outubro de 2011, 23/11/2008  (Globo Rural, Globo Natureza e site Um

Pé de Que?).

 Vejamos  a  transcrição  de  trechos  do  material  jornalístico

produzido,  que  demonstra  a  importância  da  atividade  econômica  das  catadoras  e

catadores de mangaba para o Estado de Sergipe no contexto da economia brasileira: 

Globo Rural – 23/11/2008 , TV Globo. 06:15min. 

(Participam da reportagem Glícia de Carvalho Aragão, dona de fábrica

de  beneficiamento  de  mangaba;  José  dos  Santos  (Zé  Panema),

Agricultor;  Raul  Dantas,  Agrônomo  da  EMBRAPA,  Alícia  Morais,

catadora de mangaba.) 

Âncora  do  Programa:  Evaristo  Costa:  -  está  começando  a  safra  da

mangaba no Nordeste. Ela vai até junho, e o maior produtor da fruta é

Sergipe, onde esteve a Ellen, não é mesmo, Ellen?

Ellen  (Helen  Martins,  repórter  e  também  apresentadora  do  Globo

Rural):  -  e você sabia que a árvore-símbolo do Estado de Sergipe é

justamente  a  Mangabeira?  Pois  eu  estive  lá  junto  com  o  repórter

cinematográfico Jorge dos Santos, pra conhecer melhor essa fruta. 

O nome dela até sugere uma mistura de manga com goiaba. Mas não é
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não, viu?

“Na hora do jantar,  Maria Irma foi  muito amável.  Depois  do doce –

compota de mangabas de vez, em verde calda crassa – fitou-me com um

olhar novo, quase prometedor.”

É.  E  a  mangaba  aparece  em  um  dos  pontos  do  livro  Sagarana,  de

Guimarães Rosa, na sobremesa. E não é pra menos. O significado para a

palavra ‘mangaba’ em Tupi não deixa dúvida quanto ao seu sabor: “coisa

boa de comer”. 

(…) 

Segundo a reportagem, já naquela data,  mais de 7 mil  pessoas

sobreviviam da coleta da fruta em áreas de mangabeira nativa. Com a valorização da

fruta, os proprietários passaram a cercar as áreas, impedindo a atividade extrativista

dessas comunidades.

A  matéria  é  finalizada  fazendo  referência  a  um  estudo  em

andamento no ICMBio acerca da criação de uma Reserva Extrativista, atendendo a um

antigo pedido formulado por pescadores e incluiria uma pequena área de mangabeiras

nativas: 

Repórter Ellen: - se o projeto sair do papel, algumas ‘Alícias’ poderiam

trabalhar  ali.  Mas  muitas  outras  continuarão sem área  pra  catar.  O

futuro dessa comunidade tradicional está de mãos dadas com o futuro

das  mangabeiras.  Desprotegidas,  catadoras  e  árvores  nativas  podem

seguir rumo à extinção.

A  EMBRAPA,  em  parceria  com  órgãos  federais  e  estaduais,  está

finalizando  o  levantamento das  áreas  que  tem mangaba em Sergipe.

Esse trabalho servirá de base para se discutir a criação de unidades de
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conservação voltadas especificamente para a extração de mangabas. 

Globo Rural - 01/05/2009 – Queda na Safra da Mangabas

A colheita da mangaba está chegando ao fim em Sergipe. o Estado é o

maior produtor da fruta mas este ano teve queda na safra. 

Globo Rural - 11/11/2009 – Queda na Safra da Mangabas

Catadoras  de  mangaba,  em  Sergipe,  estão  preocupadas  com  a

devastação da área nativa  da  fruta.  Um levantamento da  EMBRAPA

constatou que, nas últimas décadas, houve uma redução significativa da

cultura. 

Outubro de 2011 – Globo Rural

Colheita da Mangaba

É época de colheita de mangaba em Sergipe. A safra, que vai até junho,

representa um importante reforço na renda de pequenos agricultores e,

com a fruta, é possível fazer receitas deliciosas, com a que você vai ver

agora: 

(Vídeo com a atividade das catadoras). 

Com a produção ainda pequena, o preço da fruta dispara no mercado e o

balde da fruta, com oito litro, chega a custar R$ 20,00 (vinte reais). 

O  beneficiamento  da  fruta  garante  a  matéria-prima  na  entressafra

para a produção de diversas receitas de mais de 10 produtos que serão

comercializados, dentre eles bombons, balas, licores e geleias. 

Nessa  reportagem foram  entrevistadas  três  catadoras,  dentre  elas

Maria Ivanete dos Santos e Silvana Correia Silva. 

Data – Colheita da Mangaba 
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As mangabeiras estão carregadas. É a safra que chega com o verão.

Sergipe hoje é o maior produtor da fruta no Brasil. A mangaba é essa

frutinha,  típica da região Nordeste,  que por ser tão doce, pode ser

comida com casca; basta apenas que se retire os caroços. 

Raul Dantas, Agrônomo Embrapa: a mangaba é uma fruta mais utilizada

aqui no Nordeste para produção de suco e sorvete. Por outro lado, por

ser  uma  cultura  extremamente  rústica  e  ser  pouco  exigente,  isso

redunda  em  um  ganho  financeiro  para  os  produtores,  superiores  a

outras culturas, tais como coco, banana etc. 

A produção chega a 12 toneladas  hectares.  Numa área mostrada na

reportagem, com 150 pés de mangaba, o produtor colhe quarenta baldes

por semana, o que equivalente a 320 kg da fruta. 

A família de Genivaldo cultiva mangaba há 30 anos.  São mais  de 50

hectares.

Genivaldo Santos, Agricultor: só se usa um pouco de água quando for

plantar ela. E não é todo dia. Por que se for todo dia, a planta morre. 

Neusa dos Santos,  Agricultora (Estância,  região litorânea,  ao Sul  de

Sergipe): eu nunca plantava. Só colhia os que nascia, os que se criavam.

Mas hoje eu já estou limpando, cuidando deles (dos pés de mangaba),

plantando, porque vivo deles. 

Acompanha ainda essas reportagens dois outros vídeos produzidos para

veiculação  no  Canal  Futura  (“Um  Pé  de  Mangaba”,  apresentado  por

Regina Casé) e na enquete Globo Natureza (“Mangaba”). 

As  atividades  do  Movimento  das  Catadoras  de  Mangaba,  bem

como as ameaças que sofrem essas comunidades extrativistas, foi inclusive tema Tese
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de mestrado na Universidade Federal de Sergipe. 

Com efeito, o cenário descrito na presente ação foi investigado

pela Dra. Débora Oliveira em sua tese de doutorado, desenvolvida no Programa de

Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFS, tendo constatado que a

cadeia  produtiva  da  mangaba  está  ameaçada  pela  dinâmica  das  questões

socioeconômica e ambientais.6 

O fruto das Mangabeiras foi ainda reconhecido como fruto nativo

de Sergipe pelo Catálogo Internacional, conforme explicita a Analista da EMBRAPA,

Raquel Fernandes, em entrevista ao site G17, que detalha os objetivos do Programa

Cooperativo para o Desenvolvimento Tecnológico Agroalimentar e Agroindustrial do

Cone Sul, PROCISUR, integrado por cinco países, Chile, Bolívia, Argentina, Brasil e

Uruguai. O referido programa tem o objetivo de criar estratégias de fortalecimento

e  desenvolvimento  sustentável  da  agricultura  e  de  fortalecer  a  capacidade  de

competição desses países no mercado mundial. 

O  objetivo  específico  da  publicação  é  valorizar  os  recursos

genéticos regionais de cada país, reconhecendo o amplo uso alimentar regional além

dos atributos nutricionais. 

Deve ainda assinalar a inclusão de produtos das mangabeiras na

alimentação  das  escolas  públicas  municipais,  o  que  demonstra  o  aspecto  sócio

econômico da atividade desenvolvida por essas comunidades tradicionais.  Conforme

6 http://ciencia.ufs.br/conteudo/63444-cadeia-produtiva-da-mangaba-em-sergipe-esta-ameacada-atesta-pesquisa   

7 http://g1.globo.com/se/sergipe/estacao-agricola/videos/t/edicoes/v/catalogo-internacional-reconhece-a-mangaba-como-fruto-  
nativo-de-sergipe/7045312/. Veja ainda, nesse sentido, https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/9417019/programa-
cooperativo-do-cone-sul-divulga-dados-nutricionais-de-alimentos-da-regiao,  conforme  explicação  de  Regina  Lago,
representante do Brasil no Programa Cooperativo para o Desenvolvimento Tecnológico Agroalimentar e Agroindustrial do Cone
Sul, PROCISUR.
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registrado em 27/02/2014 pelo Portal Infonet8, deve-se atentar para os resultados

positivos auferidos com a realização das oficinas de beneficiamento da fruta: 

Agora são três munícipios do Estado de Sergipe contemplados com os

alimentos da Mangaba na Merenda Escolar. Nesta semana foi aprovado

pela Secretaria de Educação do munícipio de Indiaroba a contratação

dos  alimentos  das  Mulheres  Extrativistas  destinados  à  Alimentação

Escolar.

O bolinho, os biscoitos e a polpa de Mangaba estarão no cardápio das

escolas municipais a partir da segunda semana de março, fazendo parte

da alimentação de cerca de 4000 estudantes.

Serão ofertados anualmente a quantidade 2000 bolinhos, além de 500

pacotes de biscoitos e 1000 kg da polpa da Mangaba.

Beneficiados  nas  Unidades  Produtivas,  os  alimentos  dos  frutos  da

restinga  possuem  alto  valor  nutritivo  e  não  se  utiliza  do  uso  de

agrotóxicos.  Em Japaratuba por exemplo, cerca de 4500 pacotes de

biscoitos são produzidos, quinzenalmente, pelas Catadoras de Mangaba

da Comunidade Porteiras e distribuídos nas Escolas Municipais. Já no

Município da Barra dos Coqueiros, mensalmente, são produzidos 3400

bolinhos de Mangaba para a Alimentação Escolar.

A produção e os cuidados com os alimentos produzidos são frutos das

oficinas  e  do  trabalho  realizado  durante  este  últimos  três  anos  de

Projeto Catadoras de Mangaba Gerando Renda em Sergipe

Conforme explicitado acima, diversas audiências públicas foram

realizadas na Assembleia do Estado a fim de discutir a problemática relacionada aos

seus territórios, seja para a realização de solenidades em que foram reconhecidos os

8 https://infonet.com.br/noticias/educacao/indiaroba-produtos-da-mangaba-na-alimentacao-escolar/
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benefícios trazidos para a sociedade com a organização dessas populações.9 

Percebe-se ainda que contrariamente a todo esse quadro, o

Município  de  Aracaju  apresenta  essa  clara  resistência  à  implementação  de

medidas  que  visem à efetiva  proteção do território  tradicionalmente ocupado

pelas  catadoras  de  mangaba  e  suas  famílias,  que  construíram  toda  uma

sistemática  ligada  aos  modos  de  vida  dessa  população  e  que  geram  tantos

benefícios à sociedade sergipana e a essa resistência tem sido adicionado um

grave desrespeito.

Para  se  ter  uma  ideia  dos  avanços  da  organização  dessas

populações em outros municípios do Estado de Sergipe, pode-se destacar, apenas a

título exemplificativo, que o Município de Barra dos Coqueiros efetivou a doação de

imóveis em prol da associação de catadoras, com o objetivo de garantir a continuidade

do  extrativismo  da  Mangaba,  num  claro  reconhecimento  da  importância  de  suas

populações (fls. 548/549 do IC). 

A  presente  ação  visa,  portanto,  impor  aos  acionados  a

observância  da  legislação  internacional  e  do  ordenamento  jurídico  brasileiro,  que

garante essa proteção à comunidade extrativista da comunidade Prainha, situado no

9 Diversas manifestações de parlamentares e sessões realizadas na AL-SE demonstram esse fato, a exemplo de 
matérias que noticiam essa convergência de entendimentos sobre as  mangabeiras: 
https://al.se.leg.br/talysson-solicita-politicas-publicas-de-incentivo-a-producao-da-mangaba/
http://universopolitico.com.br/catadoras-de-mangaba-e-pescadores-debatem-com-orgaos-publicos-a-criacao-da-
resex-sul/

No plano nacional, foram realizadas diversas audiências públicas no Congresso Nacional com o fim de analisar o 
tema: 
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55936
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/webcamara/videoArquivo?codSessao=77523
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bairro Santa Maria, Município de Aracaju. 

Saliente-se ainda a concessão anterior de Termo de Autorização

de Uso Sustentável (TAUS) em benefício das Associações de Catadoras de Mangaba

e Colônias de Pescadores Artesanais do Litoral Sul de Sergipe, fruto de uma parceria

entre o Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria de Patrimônio da União e que

contou  com  o  apoio  da  Secretaria  de  Estado  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos

Hídricos (Semarh).10

Veja-se  ainda  release publicado  pela  Sociedade  Semear,  que

noticiou a inauguração de sedes de associações correlatadas em outros municípios11: 

No  dia  16  de  março  aconteceu  a  inauguração  da  nova  Sede  da

Associação de  Catadoras  e  Catadores  de  Mangaba,  do  município  de

Barra  dos  Coqueiros  (SE).  A  reforma  foi  feita  com  recursos

provenientes  de  um  projeto  de  compensação  exigido  pelo

Licenciamento  Ambiental  Federal,  conduzido  pelo  IBAMA.  Com  a

reforma a Associação ganhou novas instalações, sala ampla, banheiros

equipados,  além de materiais  como projetor de imagem, impressora,

notebook,  armários,  arquivos  de  documentos,  mesas,  cadeiras,

ventiladores,  quadro  branco,  geladeira,  freezer,  fogão  e

outros.Participaram  da  solenidade  toda  a  diretoria  da  Associação,

Técnicos da Petrobras e da Semear, além de autoridades da Barra dos

Coqueiros  e  moradores  da  região.  No  próximo  dia  24  de  março

acontecerá a inauguração do novo Centro Comunitário do Povoado Pedra

Furada,  no  município  de  Santa  Luzia  do  Itanhy,  em  Sergipe.  As

compensações fazem parte do Programa de Educação Ambiental com

10 https://senoticias.com.br/se/catadoras-de-mangaba-tem-apoio-do-governo-para-uso-sustentavel-do-territorio-sul-de-  
sergipe/

11 http://www.sociedadesemear.org.br/?pg=noticia&idNoticia=1260
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Comunidades Costeiras (PEAC), realizado em parceria com a Sociedade

Semear.

Todos  esses  fatos  e  normas  correlatas  demonstram  que  as

catadoras e catadores de Mangaba do Estado de Sergipe são verdadeiro patrimônio

cultural do Estado modo de viver, modo de fazer e modo de criar (CF, art. 216) e toda

essa gama de atividades e reconhecimentos demonstram seu direito à proteção na

forma como prevista pela OIT 169 e pelo Decreto n. 6.040/2007.

2 – DA CARACTERIZAÇÃO DAS CATADORAS E CATADORES DE MANGABA

QUE ATUAM NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, NO BAIRRO SANTA MARIA

Na Região  Metropolitana  de  Aracaju,  o  mapeamento  realizado

pela EMBRAPA Tabuleiros Costeiros contemplou o Município de Nossa Senhora do

Socorro,  no qual  foram identificadas  duas  comunidades de catadoras  de  mangaba

(Loteamento Piabetinha e Bairro Taiçoca de Dentro), além de terem sido encontradas

pequenas  chácaras  com mangabeiras  nativas  nos  bairros  Mosqueiro,  Robalo,  Areia

Branca e Pantanal, em Aracaju. 

No Município  de Aracaju,  constatou-se em 2016  uma área de

mangabeira com total de 18.014 ha, sendo 284 de áreas naturais, com acesso livre

em 27, 45 ha e acesso por doação em 257,32 ha.

No  âmbito  do  território  da  capital,  foi  registrada  a

comunidade da Prainha, no bairro Santa Maria, com um total de 496 famílias,

sendo  35  delas  de  catadoras  de  mangaba,  cujas  atividades,  por  ordem  de
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importância,  se  restringe ao  trabalho assalariado e  à  extração  da mangaba,  como

meios de subsistência.

O relatório de situação e diagnóstico das famílias de catadoras

de mangaba da região do Santa Maria, com a composição dos lotes de mangabeiras e

suas famílias (fls. 565/569), caracteriza todos os terrenos que compõem a atividade

extrativista na comunidade Prainha, com as respectivas famílias e seus membros, que

subsistem do manejo da mangaba há mais de 50 anos. 

Ainda segundo esclarecimentos fornecidos pela Associação Luiz

Lemper, em 20/03/2018 (fls. 702/704), as catadoras e os catadores de mangaba da

comunidade Prainha estimam que a área por eles trabalhada compreende 5 mil pés de

mangaba e se divide em 11 áreas circunvizinhas. 

A  comunidade  extrativista  das  Mangabeiras  do  bairro  Santa

Maria foi objeto de estudo na Universidade Federal de Sergipe. A pesquisa, liderada

pelo  professor  do  Departamento  de  Ciências  Econômicas  Andrews  Veikman,

possibilitou que os graduandos conhecessem a dinâmica de empreendimentos sociais

dentro do contexto dos projetos de extensão da instituição federal de ensino, que

tem  o  objetivo  de  auxiliar  as  comunidades  na  elaboração  de  políticas  públicas

sustentáveis.

O  referido  estudo  constatou  que  a  comunidade  carece  de

políticas de incentivo e desenvolvimento e que a comunidade de catadores de mangaba

da  Prainha  ainda  não  se  oficializou  como  uma  cooperativa.  Constatou-se  ali  um

contexto de conflito social muito forte, marcado sobretudo pela violência urbana e o
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pelo  avanço  imobiliário,  que  ameaça  a  manutenção  do  extrativismo  sustentável  na

área12. 

Destaque-se ainda o  Projeto Economia Solidária:  Uma Imersão

Social no Estado de Sergipe, desenvolvido pelo Departamento de Economia da UFS em

abril de 2017, e que retrata a luta dos catadores de mangaba do bairro Santa Maria

(fls. 576/579).

Conforme  o  Mapa  do  Extrativismo  da  Mangaba  (fl.  519),  a

comunidade catadora do bairro Santa Maria é formada por um total de 496 famílias,

das quais 35 atuam como catadoras de mangaba,  predominando como atividades

principais,  em  ordem  de  importância,  o  trabalho  assalariado  e  o  extrativismo  da

mangaba.

Em termos  de  extensão  territorial,  o  Bairro  Santa  Maria,  em

Aracaju, detinha no ano de 2016 uma área atual de 284,79 ha de mangabeiras nativas,

pertencente em parte ao Município de Aracaju e em parte ao Ministério da Defesa

(Aeronáutica), no entorno e dentro do Aeroporto Santa Maria.  

O estudo da EMBRAPA detalha que em 2014, a Aeronáutica doou

grande parte das áreas externas ao aeroporto que possuía na região para o Município

de Aracaju, como permuta por serviços de melhoria na infraestrutura do aeroporto. 

Salientou  que  a  perspectiva  de  construção  de  casas  populares

despertou o  interesse de grupo de pessoas que se identificam como membros de

diferentes movimentos sociais pela área, conhecida como “Invasão das Mangabeiras”,

o que resultou na derrubada de centenas de mangabeiras e outras fruteiras para a

construção dos barracos do referido acampamento. 

12 http://www.ufs.br/conteudo/56981-projeto-de-extensao-busca-fortalecer-comunidades-de-catadores-de-materiais-
reciclaveis-e-de-mangaba
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Desde então, a localidade tem sido marcada por forte violência

urbana (roubos), desmatamento (provocada pela expansão da construção civil), bem

como por acampamentos de novos ocupantes, que exercem forte pressão contra as

localidades de exercício das atividades dos catadores. 

As  famílias  que  cultivam  mangabas  nessa  área  há  mais  de

cinquenta anos já vinham sendo cobradas pela INFRAERO pelo uso de parte da área,

tendo sido isentadas desse pagamento após a mudança de gestão. 

O representante da Comunidade, Sr. Uilson, em reunião realizada

na sede da Prefeitura de Aracaju em 18/04/2017 (fls. 557/558), ressaltou que nessa

área fiscalizada pela INFRAERO atuam cerca de vinte e duas famílias e que na área

externa  maior  existem  quatro  outras  famílias,  bem  como  mais  quatro  em  áreas

separadas. 

Nessa reunião, noticiou-se que, após a ocupação dessas áreas, a

comunidade  de  catadores  passou  a  viver  diariamente  episódios  de  violências,  com

prejuízo de suas normais atividades e com elevado nível de apreensão por parte da

comunidade extrativista. 

Verificou-se  que,  após  a  intervenção  da  SEMASC  junto  aos

líderes da “Invasão das Mangabeiras” e da realização de reunião com os Conselhos de

Segurança dos bairros Santa Maria e 17 de Março,  ocorreu o  cadastramento das

pessoas no NIS. 

A instrução  do  Inquérito  Civil  n.  1.35.000.000381.2015-41,  em

trâmite nesta Procuradoria da República, constatou que a comunidade da Prainha vem

sofrendo uma série de ataques sistemáticos que põem em risco a própria integridade

física  de  suas  integrantes,  sendo  importante  destacar  que  a  referida  área  se

constitui em um dos últimos remanescentes de mangabeiras na cidade. 
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Insta salientar que a comunidade das catadoras e catadores de

mangaba do  bairro  Santa  Maria  é  composta  por  indivíduos  ligados  à  religiosidade

católica e à preservação do meio ambiente no qual realizam o manejo de recursos a

fim de obter renda e melhorar suas condições de vida. 

Tal dependência da natureza, no entanto, tem sido ameaçada pela

expansão urbana, agravada pelo comprometimento da última nascente de água em área

urbana de Aracaju e o aterramento da lagoa adjacente.

O mapa do extrativismo da mangaba, já descrito no item anterior,

produzido  pela  EMBRAPA,  demonstra  que  o  grupo  de  Catadoras  e  Catadores  de

Mangaba da Localidade da Prainha carece de segurança pública, além de providências

administrativas que garantam alternativas de subsistência, tais como indenizações por

plantas cortadas em áreas da Prefeitura Municipal de Aracaju.

No caso específico dos autos, destaca-se parceria estabelecida

em 2014 entre a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e a

Associação de Moradores da Prainha, o que permitiu a concessão de permissão às

mulheres catadoras de mangaba da comunidade Prainha para coletarem os frutos na

área do Aeroporto Santa Maria, em Aracaju.

Nesse contexto, foi realizado um credenciamento e fornecimento

de crachás de identificação para 32 mulheres adultas coletarem mangaba três meses

por semana, no decorrer do ano.

O estudo demonstra que os principais problemas e ameaças às

práticas do extrativismo da mangaba em Sergipe estão relacionados, dentre outros,

ao desmatamento para fins de plantação de espécies exóticas, como eucalipto e cana-

de-açúcar, construção civil e acampamentos), cercamento de áreas, violência (roubo,

furto, drogas, ameaças dos proprietários), falta de acesso à terra, regularização da
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posse das terras, doenças das plantas, bem como o aumento vertiginoso de casos de

cercamento de áreas nas quais se praticava o extrativismo de forma livre.

Em reunião realizada no dia 18/04/2017 na Prefeitura de Aracaju

(fls.  557/560),  o  representante da EMBRAPA afirmou que os dados recentes são

alarmantes e demonstram a grande perda do cultivo e a situação de vulnerabilidade

dessa comunidade em particular.

A  professora  Dalva  salientou  que  o  maior  problema  daquela

comunidade é o alto nível de apreensão causada pela violência instaurada na “Invasão

das Mangabeiras” e que cerceia a livre atividade das famílias que trabalham com a

atividade extrativista na localidade.

A ex-Deputada Ana Lúcia registrou ainda que a nascente de um

rio  que  brota  no  local  está  sendo aterrada  e  que  a  situação  no  local  está  sendo

dominada pleo crime organizado, com constante briga entre lideranças locais. 

Na oportunidade o  líder  Uilson  de Sá,  líder  comunitário  e

Presidente da Associação das Catadoras e Catadores de Mangaba Padre Luiz

Lemper, na condição de representante das catadoras de Mangaba da comunidade

Prainha,  no  Bairro  Santa  Maria,  esclareceu  que  dentro  da  área  existem 32

famílias trabalhando na localidade, cuja tranquilidade resta ameaçada, em razão

da crescente ocupação do local por indivíduos estranhos à atividade extrativista.

O  referido  líder  comunitário  apresentou  ao  MPF,  em

27/02/2018, detalhado relatório da situação e das áreas de extração da mangaba na

localidade, além de amplo diagnóstico das famílias catadoras de mangaba da região do

Santa Maria (fls. 565/569). 

Na oportunidade, o líder comunitário já alertava para o caráter

de urgência na verificação dos fatos, em razão das ameaças que vem sofrendo toda a
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comunidade após a realização da referida reunião na sede da Prefeitura. Registrou

ainda a drástica diminuição da safra em razão da retirada indevida de frutos por

pessoas estranhas às atividades extrativistas e que passaram a entrar naquelas áreas

sem qualquer autorização.

3 – DA OCUPAÇÃO ESTABELECIDS NA ÁREA DE USO TRADICIONAL DOS

CATADORES  DE  MANGABA  E  DAS  AMEAÇAS  QUE  ESTES  PASSARAM  A

SOFRER

Como visto, há anos famílias catadoras de mangaba que realizam

extrativismo tradicional ocupam e exploram de modo sustentável os recursos naturais

consistentes  nas  mangabeiras  que  existem  no  Bairro  Santa  Maria,  sobretudo  no

entorno  de  uma  área  que  localmente  é  conhecida  como  reserva  das  Mangabeiras.

Porém, a área objeto da atuação dessas famílias foi alvo de uma ocupação irregular,

que teve crescimento impulsionado a partir de 2014. 

Relatório  de  Inteligência  produzido  pela  Guarda  Municipal  de

Aracaju demonstrou que a ocupação iniciou-se nas primeiras horas de uma sexta-feira

(19/09/2014), quinze dias antes do 1º turno das eleições para o Governo do Estado de

Sergipe. 11 veículos foram identificados, um deles, um FIAT PALIO locado à Disloc

Locadora, possuía adesivos que expunham o número 13, em referência ao Partido dos

Trabalhadores e fotos de Lula, Dilma, Rogério Carvalho e Jackson Barreto.

A ocupação foi iniciada com 50 barracos, tendo chegado várias

pessoas em ônibus fretado, trazendo famílias de outras localidades aracajuanas, como

os bairros Marcos Freire e Piabeta e da ocupação Vitória da Ilha, localizada na Barra

dos  Coqueiros.  O líder  dos  ocupantes  advindos  da  Piabeta  diziam à  época  que  os

moradores da localidade e o cultivo de mangaba que praticavam seriam respeitados.
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O  Relatório  de  Inteligência  da  Guarda  Municipal  expôs  que  o

modus  operandi  denunciava  que  a  movimentação  tinha  sido  programada  com

antecedência, dada a sua envergadura organizacional e comprovou que esta decorreu

da atuação do MOTU – Movimento Organizado de Trabalhadores Urbanos.

Após as eleições, em novembro de 2014, a EMURB encaminhou ao

MPF um ofício reportando a grande movimentação de pessoas no Bairro 17 de Março,

levantando abrigos irregulares em área pertencente à União. Para a EMURB, os fatos

representavam não só um atentato ao bem público da União, como uma ameaça ao

meio-ambiente, dado o potencial crescimento exponencial da ocupação irregular.

Em fevereiro de 2015, a DESO informou que possuía interesse

estratégico na área que estava sendo objeto de ocupação, porquanto no local existe

uma rede de distribuição que poderia ser afetada pelas construções indevidas. 

Igualmente,  em  2015,  a  SERGAS informou  que  possui  um

gasoduto  de  distribuição  de  gás  natural  naquela  localidade e  a  PETROBRAS

afirmou  que  as  ocupações  irregulares  representam  uma  potencial  ameaça  à

integridade dos dutos, à segurança das pessoas e ao meio-ambiente.

A  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  de  Aracaju  (fls.

448/453),  que  à  época era  gerida  pelo  Prefeito  João  Alves  (DEM),  corroborou a

informação,  indicando  que  o  Movimento  Organizado  de  Trabalhadores  Urbanos  –

MOTU, no ano de 2014, instalou em barracos diversas pessoas que, posteriormente,

chegaram a alcançar aproximadamente 3000 (três mil) famílias, tendo como uma de

suas principais lideranças Jackson (vulgo Buiú).

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aracaju informou

que a área que possuía o maior número de árvores de mangaba vinha sofrendo pressão

antrópica  e  sendo  vandalizada,  enquanto  os  mangabeiros  eram  ameaçados  pelos
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moradores da “Invasão das Mangabeiras”..

Em Maio de 2015, a Polícia Militar de Sergipe encaminhou ofício

ao  MPF  externando  preocupação  com  o  avanço  progressivo  de  levantamentos  de

barracos de forma irregular em terras da União, através do MOTU, mencionando a

presença  de  violência,  uso  de  entorpecentes,  crueldade  e  opressão  por  pessoas

adultas contra adolescentes e crianças, bem como aliciamento para o crime. A PM/SE

encerrou o documento, solicitando ao MPF que tomasse providências para garantir a

paz pública em terreno de propriedade da União.

Em  2017, a  Prefeitura  Municipal  de  Aracaju  promoveu  uma

reunião, presidida pela então vice-Prefeita, Eliane Aquino,  na qual o senhor Uilson,

relatou que há dois anos não possuíam paz, devido à ocupação do MOTU. A servidora

da EMBRAPA, Dalva Maria da Mota, também realçou o nível de stress e violência que

se instaurou na localidade devido à ocupação, que ameaçava famílias que há mais de 50

anos  cultivam  mangaba  no  local.  Na  mesma  assentada,  a  ex-Deputada  Ana  Lúcia

asseverou  que  o  crime  organizado  havia  tomado  conta  do  lugar,  com  brigas  de

lideranças (fls. 557-560).

Em abril de 2018, houve uma reunião entre Secretaria Estadual

de  Meio  Ambiente  de  Sergipe  (SEMARH)  com  representantes  da  Associação  de

Catadoras  e  Catadores  de  Mangabas  Padre  Luiz  Lemper  e  SEMA  (Secretaria

Municipal de Meio Ambiente de Aracaju), quando o senhor Uilson leva um relatório

atualizado relacionado com o aumento da tensão na área. Invasão de novas áreas de

mangabeiras passaram a ocorrer e as pessoas comentavam que as invasões ocorriam

por orientação de Jackson (vulgo Buiú). Deu-se início ao acionamento da polícia por

meio  do  190,  por  iniciativa  da  população  tradicional,  temerosa  por  sua  vida,

integridade física e patrimônio.
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A Catadora Maria fez registro de Boletim de Ocorrência no dia

27/04/2018 e o pelotão ambiental foi chamado à área. Vizinhos impediram que Dona

Maria sofresse agressões físicas, mas essa fora ameaçada por Jackson (Buiú) que

dizia:

 “a  senhora  não  pense  que  um  guardinha  irá  me  impedir  de

permanecer na área… agora eu vou cortar as mangabeiras e jogar

as galhas na sua porta...”

O  senhor  Uilson  passou  a  sofrer  ameaças  também,  sendo  que

homens não identificados passaram por ele falando:

“esse tem que ser calado com um tiro na cara”.

De  outro  lado,  vê-se  que  o  líder  dessas  ocupações,  Sr.

Jackson Buiú, passou a incitar constante intimidação dos catadores de mangaba,

com a restrição de suas atividades extrativistas, o que agora é agravado com um

projeto de conjunto habitacional que avança de forma predatória sobre a área

das mangabas. 

Diversos  relatos  colhidos  durante  a  instrução  do  referido

Inquérito Civil demonstram a constância das ameaças efetivadas contra a comunidade

extrativista, conforme se detalha a seguir. 

 Com efeito, em reunião realizada em 18/04/2017, na sede

da Prefeitura de Aracaju (fls. 557/558), o líder comunitário Uilson demonstrou

por fotos aéreas a invasão do local de plantio das mangabas, informando que a

situação é bastante delicada, pois com a chegada da “Invasão das Mangabeiras” a
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paz cessou, sem que os seus líderes tivessem a intenção de manter qualquer espécie

de diálogo. 

Em reunião realizada em 02/05/2017 entre os membros das

famílias extrativistas de mangaba do bairro Santa Maria, o Sr. Manoel Alves dos

Santos relatou que foi agredido por volta das 5h da manhã quando ia para o seu

lote coletar as mangabas, tendo sido roubado seus baldes com os frutos, sua carteira

e sua bicicleta (fl. 594).

Em 02/05/2017 diversos representantes se reuniram a fim de

ouvir o depoimento do Sr. Manoel Alves dos Santos,  integrante da comunidade

Prainha,  que relatou ter sido  agredido há três meses atrás em um dos  lotes das

mangabeiras, por volta das 5h.

Relatou que foi vítima de violência brutal, tendo sido derrubado e

chutado por várias vezes no rosto, situação que se repetiu dias depois, quando foi

vítima ainda de roubo, oportunidade em que subtraíram seu documento de identidade

e a quantia de R$ 16,00 (dezesseis reais). Afirmou que prestou queixa na delegacia

uma única vez.

Na  reunião  realizada  em  20/03/2018,  na  sede  desta

Procuradoria da República, o representante da associação de catadores de mangaba

Padre Luiz Lemper, Uilson de Sá, relatou que, das 4 ocupações irregulares descritas

acima, a Ocupação das Mangabeiras é a mais violenta, tendo sido estruturado ali o

tráfico de drogas, com a ocorrência de roubos e assassinatos (fl. 702 e seguintes).

Essa comunidade é profundamente marcada pela violência urbana,

traduzida  em roubos,  desmatamento  provocado  pela  expansão  da  construção  civil,

além dos acampamentos de ocupantes em diversas áreas adjacentes às mangabeiras e
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que ameaçam a comunidade de forma direta e crescente.

As três atas juntadas às fls. 711/713 dão conta de forte tensão

entre  os  integrantes  da  comunidade  de  catadoras  de  mangaba  e  os  membros  da

ocupação adjacente, inclusive com ameaças de morte feitas pelo Sr. Jackson/Buiu,

contra  Dora  Maria,  catadoras  de  mangaba,  que  não  obteve  apoio  imediato  da

Prefeitura nem do Pelotão Ambiental, bem com em face do líder Uison.

A ata  de  18/04/2018 explicita ainda que  a  própria  prefeitura

noticia  explicitamente  a  possibilidade  de  urbanização  da  área,  em  detrimento  da

preservação ambiental e da atividade extrativista, consolidada há décadas no local.

 Em 01/05/2018 o mesmo líder comunitário solicitou ajuda a

este MPF, uma vez que estava sendo vítima de ameaças de morte. Com efeito, ata de

reunião demonstra que desde o dia 26/04/20018 a tensão na localidade se agravou,

em razão da ocupação da área da catadora Maria por diversos barracos oriundos da

ocupação irregular. 

Após o registro da ocorrência junto à Polícia Civil, a situação

agravou-se ainda mais, vez que, segundo novo relato enviado pelo presidente daquela

Associação por e-mail, ocorreu outra ocupação irregular na região no último dia 26 de

abril, estando fortemente tensa a situação, uma vez que  circulam pela comunidade

pessoas portando armas.  Nesse  sentido,  relata-se,  de  forma constante,  diversas

ameaças de morte realizadas por parte do Sr. Jackson (conhecido como “Buiu”), que

está liderando e incentivando novas invasões, diretamente direcionadas ao sr. Uilson,

presidente da Associação, e à sra. Maria, cuja área foi inteiramente ocupada.  (fl.

711).

Na  mesma  data,  aportou  nesta  Procuradoria  da  República

mensagem eletrônica subscrita pelo líder da comunidade, Uilson de Sá, por meio da
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qual encaminhou atas de reuniões e relatos dos últimos dias na área de extrativismo

de mangabas, na qual se relatou repetidas ameaças de morte, em razão do trabalho

que vinha sendo desenvolvido junto à comunidade (fl. 710).

Em 27/02/2019, foi registrado o relato da Sra. Lídia Carla

Araújo  dos  Anjos,  Diretora  de Direitos  Humanos da Secretaria  Municipal  da

Família  e  Assistência  –  SEMFAS,  juntado  às  fl.  778  do  IC,  certificando  o

recebimento de documento que informava a inserção do Sr. Uilson, de Sá da

Silva no Programa de Defensores de Direitos Humanos Ameaçados de Morte. 

Para  fins  de  acompanhamento  do  caso,  a  referida  profissional

colheu o depoimento do líder comunitário, que confirmou, em dois momentos, que a

área  de  cultivo  da  mangaba,  situada  no  bairro  Santa  Maria,  desperta  muitos

interesses,  que envolve desde instituições e autoridades públicas a empresários e

traficantes, além das famílias da ocupação no entorno desta área e das catadoras e

catadoras de mangaba. 

Restou registrado no depoimento que a luta das mangabeiras se

dá dentro de uma área específica da União, dividida em 11 áreas pertencentes a 11

famílias que lá trabalham há aproximadamente 60 anos, vivendo do extrativismo da

mangaba, com a preservação do meio ambiente, com a proteção de uma área de lagoa

natural e um lençol freático. 

O  referido  documento  traz  um  importante  histórico  dos

acontecimentos que bem contextualizam a dinâmica da presente lide: 

- Há aproximadamente 60 anos, 11 famílias  passaram a trabalhar no

extrativismo da mangaba, conforme diversos trabalhos e publicações já

explicitada em tópico anterior;

- A única orientação que receberam ao longo de décadas por parte dos
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representantes da União era a de não construir casas de alvenaria. Com

tal  perspectiva,  a  comunidade  passou  a  exercitar  a  posse  desse

território,  com  a  exploração  de  sua  atividade,  notória  em  todo  o

Estado;

-  Por  volta  de  2014,  começou  a  se  formar  no  entorno  da  área  de

extração  das  mangabas,  uma  ocupação  denominada  “mangabeiras”,

dando início a problemáticas, tensões e conflitos envolvendo a terra;

- Que no ínicio, a ocupação se deu de forma organizada, por meio do

MOTU – Movimento dos Trabalhadores Urbanos, sob direção da Sra.

Dalva, sob cuja liderança os conflitos vinham sendo contornados;

- A agregação de outras lideranças de outros movimentos ao primeiro

MOTU ensejou a ocorrência de conflitos maiores, o que culminou com a

saída de muitos dos seus integrantes originários, inclusive da Sr. Dalva,

motivada pelos crescentes problemas no interior dessas ocupações, o

que envolvia crimes diversos, tais como assassinatos e roubos;

-  Que com a saída das lideranças originárias, quebrou-se a relação de

respeito, diálogo e cordialidade, já que passaram a ocorrer roubos das

mangabas,  seguidos  de  ameaças  diversas,  que  se  intensificaram  em

2016  quando  o  depoente  foi  ameaçado  por  cinco  ocupantes  que

portavam arma de fogo, na presença de sua mãe e da Dra. Alcir;

- Que os ocupantes Jackson/Buiú e Maurício afirmaram conhecer esses

ocupantes mas se recusaram a fornecer os nomes, dos quais dois foram

identificados a partir de relato da fisionomia;

-  Que o próprio Jackson/Buiú  avançou a ocupação sobre uma das 11

áreas  extrativistas,  trabalhada  por  Dona  Maria,  que  foi  ameaçada

verbalmente em sua própria residência, fato que deflagrou registro de

Boletim de Ocorrência na Polícia Civil e a articulação da imprensa e de
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diversos órgãos locais – CRAS, CARITAS, UFS, MPF e SPU.

-   Que,  posteriormente,  durante  preparativos  para  filmagem  de

entrevista pela TV ATALAIA no espaço externo à casa da Dona Maria,

dois  ocupantes  passaram  de  bicicleta  e  ameaçaram  de  morte  o

depoente, o que impossibilitou a continuidade dos trabalhos;

-  Que  o  lençol  freático  presente  na  localidade  tem  despertado  o

interesse  de  empresários,  pois  grandes  empresas  furam  poços

artesianos,  dos  quais  é  retirada  água,  levadas  em carros  pipas,  sem

qualquer contraprestação à comunidade.

O líder comunitário ressaltou ainda que, devido ao crescimento

das  ameaças  por  parte  dos  ocupantes,  a  comunidade  extrativista  passou  a  se

organizar  em  torno  de  uma  associação,  formalizada  em  2017  como  o  nome  de

Associação de Catadores e Catadores de Mangaba Padre Luiz Leiper. 

Em 05/04/2019, em reunião realizada na sede desta Procuradoria

da  República,  o  Sr.  Uilson  relatou  o  histórico  de  invasões  e  ameaças  vivido  pela

comunidade de catadores das Mangabeiras: 

Que a associação é formada por um grupo de 11 (onze) famílias; que

todas elas sobrevivem da colheita de mangaba; que não são invasores;

que as famílias tiveram as respectivas áreas ocupadas por invasores,

citando  vários  exemplos  de  catadores  cuja  área  das  mangabas  está

ocupada  e  vivem  sob  ameaça;  Que  o  local  tornou-se  perigoso  pela

presença de drogas e armas, ameaçando a vida dos catadores; (…) Que

na 1a. área destacada no mapa (apresentado pela SPU na oportunidade),

em amarelo, é a área ocupada por 7 famílias de catadores, está ocupada
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pelos catadores porém com vários focos de invasão e sob permanente

pressão da população do entorno; Que a área contígua, em vermelho, é a

área invadida, foco de vários conflitos que está pressionando a 1a área;

Que  nessas  áreas  (área  azul,  ao  lado,  com  a  primeira  parte  de

propriedade  do  Estado  de  Sergipe  e  uma  menor,  destacada,  de

propriedade da União) também há famílias de catadores e inclusive, na

área que é apontada como do Estado há uma nascente que vem sendo

degradada;  Que  pede  providências,  sensibilizando  todos  os  entes

públicos  presentes  nesta  reunião  para  a  situação  dos  catadores  e

catadoras, que se encontram constantemente ameaçados pela população

do entorno.

Em  depoimento  prestado  em  09/04/2019,  o  Sr.  Uilson

ratificou  a  situação  de  ameaça  generalizada  vivida  pelos  integrantes  da

comunidade de catadores (fls. 802), conforme trechos que se seguem: 

Que  nós  famílias  de  catadores  da  área  das  mangabeiras  do  Santa

Maria da Associação Padre Luiz Lemper, estávamos sendo ameaçados e

pressionados durante cerca de quatro anos em razão das crescentes

ocupações nas áreas vizinhas à área federal de plantio da mangaba; que

tais ameaças foram se intensificando com o passar dos anos; que é uma

área  cada  vez  mais  ocupada  e  com  violência  crescente;  que  eram

pressionados e ameaçados por conta da área de cultivo das mangabas;

que chegou a acontecer a invasão da minha área, acredito que no ano de

2016,  dentro  da  área  de  cultivo  das  mangabas  por  cinco  homens

armados  que  ameaçaram minha  vida  na  frente  de  minha  mãe  (Dona

Zenaide) e de Dona Alci  se eu não saísse do local;  que sobre esses

PÁGINA 115 DE 276
MPF – Procuradoria da República em Sergipe

Av. BeirMar, 1064, Praia Treze de Julho, Aracaju-SE, 49020-010
PABX: (0xx79)3301-3700 - FAX: (0xx79)3301-3830 

115/276



 - 

Ministério Público Federal
Procuradoria da República em Sergipe

fatos há inquérito policial tramitando na Delegacia do Santa Maria; (…) 

Na oportunidade, foram confirmadas as ameaças feitas a Dona

Maria José, no ano de 2018 (já detalhadas anteriormente), o corte de cercas com a

colocação de cavalos, seguida de ameaça de morte, em março de 2019, pelas mesmas

pessoas  que  ameaçaram o  depoente  e  o  então  Superintendente  do  Patrimônio  da

União,  Marcos  Alves,  bem como  a  ocupação  da  área  da  catadora  Dona  Maria  de

Lurdes, em 05/04/2019, por homens armados, que praticaram roubo e agressões. 

O Sr. Uilson concluiu seu depoimento declarando: 

Que essa situação de tensão e ameaça pela área das mangabeiras é

sofrida  por  todas  as  famílias  dos  catadores  de  mangaba,  que  são

provocados diariamente. Que várias pessoas das famílias catadoras de

mangaba já foram ameaçadas para que deixassem a área. 

O  Parecer  Técnico  Antropológico  n.  1129/2019-SPPEA  (fls.

858/871), produzido pela Secretaria de Perícia da Procuradoria Geral da República,

confirma a situação de ameaças vivida por essa comunidade:  

(…)

Especificamente,  aqui  trata-se  da  comunidade  das  catadoras  e

catadores  de mangaba de Santa Maria,  Aracaju,  cujo território,  de

propriedade  da  União  perfazendo  23,64  hectares,  tem  sido

progressivamente ocupado por moradias irregulares, de forma que a

área  de  mangabeiras  está  sendo  paulatinamente  suprimida.

Simultaneamente, lideranças da Associação das Catadoras e Catadores

de Mangaba Padre Luiz Lemper, principalmente seu presidente Uilson

PÁGINA 116 DE 276
MPF – Procuradoria da República em Sergipe

Av. BeirMar, 1064, Praia Treze de Julho, Aracaju-SE, 49020-010
PABX: (0xx79)3301-3700 - FAX: (0xx79)3301-3830 

116/276



 - 

Ministério Público Federal
Procuradoria da República em Sergipe

de Sá Silva, têm sido ameaçadas por pessoas que visam a expansão da

área das moradias irregulares. Recentemente, o Município de Aracaju

manifestou interesse na construção de um Conjunto Habitacional no

local  em tela,  e  apresentou  um projeto  que  reduz  o  território  das

mangabeiras, construindo quadras de casas populares ao redor da área

que  remanesceria,  a  qual  receberia  um  cercamento.  Tal  área  de

mangabeira,  que,  segundo  o  projeto,  seria  preservada,  teria  6,64

hectares, ou seja, representaria apenas 28% (vinte e outro por cento)

do  território  tradicionalmente  ocupado  pela  comunidade  de

mangabeiros. 

Em 10/05/2019, a Polícia Civil do Estado de Sergipe encaminhou

ao MPF cópia do IPL n. 249/2018/9ªDM, que apura crimes de ameaça e porte de arma

por  parte  de  integrantes  da  ocupação  das  mangabeiras  contra  o  Sr.  Uilson,  na

qualidade  de  liderança  da  Associação  Padre  Luiz  Lemper,  dedicado  à  defesa  da

atividade de populações tradicionais de catadoras e catadores de mangaba, no Bairro

Santa Maria.

Em reunião realizada na sede da Procuradoria da República

em 29/07/2019, o  Presidente  da  Associação  Luiz  Lemper,  Uilson,  bem  como  os

membros Hildo dos Santos,  Alci  Silva Santos e Rosinaide de Sá,  externaram suas

preocupações com a continuidades das ameaças ocorridas em seu território, seja em

razão da iminente construção do malfadado conjunto habitacional, seja pelas ameaças

verbais de pessoas armadas que continuam a adentrar nas áreas de cultivo e colheita

da mangaba. 

Mostra-se pertinente a transcrição de parte da respectiva ata

PÁGINA 117 DE 276
MPF – Procuradoria da República em Sergipe

Av. BeirMar, 1064, Praia Treze de Julho, Aracaju-SE, 49020-010
PABX: (0xx79)3301-3700 - FAX: (0xx79)3301-3830 

117/276



 - 

Ministério Público Federal
Procuradoria da República em Sergipe

de reunião (fls. 894/895) quanto aos seguintes registros: 

(…) 3) A liderança UILSON DE SÁ chamou a atenção para o fato de

que  mesmo  o  perímetro  de  mangabeiras  traçado  pela  EMURB

provocará escavações na área de mangabas sendo que mesmo a

área que dizem que iriam preservar  seria  prejudicada,  restando

ainda menos mangabeiras; 

(…) 

5) Os catadores de mangaba presentes narram uma série de problemas

que estão experimentando dentro da área de mangabeiras em razão de

ameaças,  hostilidades  e  investidas  praticadas  pelos  invasores  que

vivem nas áreas circunvizinhas; que frequentemente tais vizinhos vem

cortando a cerca da área de mangabeiras e colocando cavalos na área

de extrativismo; que esses animais  estão constantemente dentro da

área e as fezes desses animais prejudicam a cata das mangabas, pois

as contaminam, sendo que chega a haver até 6 cavalos dentre da área,

como  ocorreu  semana  passada,  quando  dona  ROSINAIDE  DE  SÁ

verificou a presença de 6 cavalos dentro da área e os colocou pra fora

abrindo a  cancela;  que  poucos  instantes  depois  notou  novamente  os

cavalos para dentre da área mesmo a cancela estando fechada;  que

percebeu que o vizinho havia cortado o arame e colocado os animais de

novo  para  dentro  da  área;  que  são  frequentes  as  provocações  e

ameaças  por  parte  de  moradores  das  invasões,  fortalecidos  pelas

lideranças da invasão; que solicitam que o MPF faça uma reunião com o

Secretário  de  Assistência  Social  do  Município  de  Aracaju  e  as

lideranças da invasão para que façam um ajuste de boa convivência,

cessando a colocação de animais e as ameaças e provocações; que estes

fiquem  cientes  que  a  área  em  questão  ainda  é  da  União  e  que  o
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Município terá que respeitar as áreas de mangabeiras, de modo que

cessem as ameaças e provocações para que os mangabeiros saiam da

área.

Em 01/08/2019, o Ministério da Mulher, da Família e dos

Direitos Humanos,  por meio do ofício de fls. 896/897, informou a inclusão do Sr.

Uilson no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores

e Ambientalistas - PPDDH, a partir do procedimento de análise das ameaças que a

comunidade extrativista vinha sofrendo em razão dos conflitos fundiários promovidos

por membros da ocupação.

A  equipe  federal  do  referido  programa  salientou,  na

oportunidade,  que  a  atuação  não  está  voltada  apenas  à  proteção  da  vida  e  da

integridade física dos defensores, mas também e principalmente na articulação de

medidas e ações que incidam na superação das causas que geram as ameaças, sendo de

suma  importância  a  contribuição  do  Estado  na  proteção  daqueles  que  lutam  pela

efetivação dos direitos humanos no nosso país.

Em 02/08/2019, este MPF requisitou à Superintendência da

Polícia Federal em Sergipe informações circunstanciadas quanto à existência de

procedimento investigatório envolvendo o Sr. Uilson de Sá da Silva ou outro membro

da comunidade tradicional de catadores no bairro Santa Maria. 

Esclareceu-se  na  oportunidade  que  a  requisição  tinha  por

objetivo  o  acompanhamento  do  caso  do  referido  líder  comunitário  e  de  toda  a

Comunidade  Tradicional  de  Catadores  de  Mangaba  pelo  MPF  nos  autos  do  PA  n.

1.35.000.000381/2015-41, sendo requerido caráter de urgência, dado se tratar de

pessoas ameaçadas, sendo o primeiro inserido no referido programa de proteção.
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Por  meio  do  ofício  473/2019,  de  09/08/2019,  a  Coordenação

Geral de Proteção à Testemunhas e aos Defensores de Direitos Humanos informou

que  em  21/10/2018  foi  enviado  Ofício  nº

572/2018/SEI/CGPDDH/DPDDH/SNC/MDH, destinado à Secretaria de  Segurança

Pública do Estado de Sergipe – SSP/SE, solicitando adoção de medidas urgentes que

visem à garantia da integridade física do defensor Uilson. 

A  referida  Coordenação  informou  ainda  o  envio  de  diversos

requerimentos a diversos órgãos estatais a fim de exortá-los a efetivação de medidas

necessárias  à  proteção  da  comunidade  extrativista.  Nesse  sentido  foram

encaminhados os seguinte ofícios: 

a) em 21/01/2019, enviado o Ofício nº 41/2019/SEI/CGPDDH/DPDDH/

SNC/MDH à Secretaria de Segurança Pública  do Estado de Sergipe –

SSP/SE,  solicitando  informações  acerca  dos  procedimentos

instaurados para o caso Uilson de Sá da Silva, caso acompanhado pelo

PPDDH.

b) enviado na mesma data o Ofício nº 42/2019/SEI/CGPDDH/DPDDH/

SNC/MDH, destinado à Secretaria de  Segurança Pública  do  Estado

de  Sergipe  –  SSP/SE,  solicitando  medidas  de  proteção  e  rondas

policiais nas proximidades da residência e trabalho do Sr. Uilson de Sá

da Silva, caso acompanhado pelo PPDDH.

c)  em  01/03/2019,  enviado  Ofício  nº

151/2019/CGPDDH/DPDDH/SNPG/MMFDH, reiterando solicitação de

medidas  de  proteção  e  rondas  policiais,  destinado  à  Secretaria  de

Segurança Pública do Estado de Sergipe.

d)  em  29/03/2019,  envio  do  Ofício  nº

198/2019/CGPDDH/DPDDH/SNPG/MMFDH, solicitando informações e
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mapeamento de análise e risco para caso acompanhado pelo PPDDH,

destinado à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe,

com cópia para a  Delegacia Geral da Superintendência Geral da Polícia

Civil.

A referida Coordenação ressaltou a necessidade de empenho e

compromisso  conjunto  dos  órgãos  e  instituições  envolvidas.  Evocou  ainda  a

compreensão da importância do trabalho e rede de proteção às pessoas ameaçadas,

uma vez que o tema se relaciona à defesa de direitos humanos de uma coletividade. 

Solicitou  ainda  ao  MPF,  por  meio  do  Ofício  n.  652/2019,  de

05/09/2019, o acompanhamento das ações desenvolvidas pela EMURB na região do

conflito, a fim de prevenir situações que poderão agravar o risco ao defensor e à

Comunidade Tradicional de Catadoras e Catadores de Mangaba de Aracaju/SE.

A Coordenação do programa alertou ainda para o agravamento do

conflito, ao relatar, por meio do ofício n. tal, de tanto, que em 27/09/2019 o líder

comunitário  da  comunidade  extrativista  enviou  imagens  de  cápsulas  de  munição

entradas na área fechada onde vive Dona Caçula, catadora vizinha do defensor, após a

ocorrência  de reiterados disparos de autoria  indeterminada,  conforme Boletim de

Ocorrência  n.  102315/2019  registrado  junto  à  9a.  Delegacia  Metropolitana  de

Aracaju. 

Informou ter  reiterado solicitação  de  medidas  de  proteção  e

rondas  policiais  nas  proximidades  desses  locais,  ressaltando  que  a  atuação  do

programa não está voltado apenas à proteção da vida e da integridade física dos

defensores mas principalmente à articulação de ações que incidam na superação das

causas que geram as ameaças. 
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Nos últimos meses, a tensão no local se intensificou ainda mais,

decorrente da atitude da administração municipal no sentido de estimular nas famílias

de baixa renda a expectativa de adquirir seu imóvel, omitindo no entanto os graves

problemas sanitários da região e incitando, de forma sutil, a rivalidade em relação aos

catadores e catadores de mangaba. 

Demonstrado,  portanto,  o  quadro  de  frequentes  ameaças  e

provocações de moradores da ocupação, fortalecida pela atuação de Jackson Miller

(Vulgo  Buiu)  e  pessoas  ligadas  a  ele,  que  pretendem  avançar  sobre  as  áreas  de

mangabeiras e sobre as áreas de moradia de membros da comunidade extrativista,

razão pela qual se faz necessária uma pronta intervenção do Poder Judiciário a fim de

resguardar a paralisação do anunciado empreendimento,  até que seja adaptado de

modo a  respeitar  os  direitos  dessas  famílias  e  a  proteger  as  áreas  de  interesse

ambiental. 

Vê-se,  pelas  provas  coligidas  no  referido  procedimento

administrativo  que  as  ameaças  direcionadas  a esses  catadores  são  sistemáticas  e

estão  inseridas  no  contexto  da  implementação  do  referido  projeto  habitacional,

visando à saída dessas pessoas das áreas tradicionais de cultivo e colheita dos frutos

que lhes garantem a subsistência há décadas. 

Esse  projeto,  concebido  a  toque  de  caixa  e  ignorando  as

determinações  judicais  exaradas  no  processo  n.  0002637-41.2009.4.05.8500,  em

trâmite na 1a. Vara Federal e que proíbe qualquer nova obra na Zona de Expansão de

Aracaju, serve como instrumento de acirramento dos conflito entre esses grupos,

legitimando os movimentos realizados por ocupantes da área objeto de tradicional uso

pela comunidade catadora de mangabas. 

Ademais,  a  implantação  de  tal  projeto,  na  forma  em  que
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apresentado, além de estar agravando a degradação das mangabeiras e colocando em

risco  importante  comunidade  extrativista,  contribui  a  passos  largos  para  o

agravamento da situação combalida da ZEA, desguarnecida de sistemas eficazes de

esgotamento sanitário de drenagem pluvial, contribuindo para ampla degradação do

meio ambiente e das condições de vida de ambas as partes. 

Além disso, a concretização rápida e atarantada desse projeto, a

par  de  se  dar  por  meio  da  sistematização  das  ameaças  contra  a  comunidade

extrativista, serve a interesses que não se abrem ao diálogo institucional e faz vistas

grossas para os direitos consagrados na Convenção Internacional que protege esses

povos. Para piorar, a atuação termina por estimular, indiretamente, as ameaças à vida

das catadoras e catadores de mangaba no bairro Santa Maria.

Faz-se  necessário  e  urgente,  portanto,  que  o  Poder  Judiciário

determine que os órgãos e entes públicos envolvidos na questão compatibilizem os

interesses conflitantes, com a imposição de cautelas e limites à atuação desenfreada

tanto dos ocupantes quanto do Poder Público. 

4 – DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM PROL DE UMA

POLÍTICA HABITACIONAL MUNICIPAL QUE DESSE SOLUÇÃO À SITUAÇÃO

VIVENCIADA  PELOS  OCUPANTES  DO  ENTORNO  DA  ÁREA  DAS

MANGABEIRAS NO BAIRRO SANTA MARIA 

A perspectiva de construção de casas populares na área objeto

do conflito apresentado nessa demanda despertou o interesse de grupo de pessoas

que  se  identificam  como  membros  de  diferentes  movimentos  sociais  na  área,

conhecida como “Invasão das Mangabeiras”, disso resultou a derrubada de dezenas de

árvores mangabeiras e outras fruteiras,  para a construção dos barracos da referida
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ocupação. 

A Associação Luiz Lemper relatou em 20/03/2018 (fls. 702/704)

que já existiam 4 ocupações irregulares na área objeto do extrativismo da mangaba,

quais sejam: Terra Prometida (160 barracos), 17 de Dezembro (52 barracos), Vitória

da Resistência e Ocupação das Mangabeiras.

Destacou que a essa última ocupação se constitui  na área com

maior ocorrência de violência, lá estando estruturando o tráfico de drogas e já tendo

sido  localizado  dispositivo  de  incineração  de  pessoas  (chamado  micro-ondas),  uma

caminhonete roubada ali enterrada, e quatro cadáveres, tudo na área do extrativismo

da mangaba. 

Nota-se,  ao longo da instrução do IC,  a  presença de Jackson

Miller, conhecido como Buiú, que figura como uma das lideranças no âmbito das

invasões e, conforme relatos de membros da comunidade Padre Luiz Lamper, tem

arregimentado pessoas para que ocupem as áreas e ameacem os catadores e

catadoras de mangaba.

Conforme pesquisa realizada nessa Procuradoria, o Sr. Jackson

Miller  Batista  dos  Santos  (vulgo  Buiú),  que  outrora  atuou  como  invasor  e

arregimentador de pessoas  para ocupar  terras da União, mantém atualmente

vínculo administrativo com a Prefeitura de Aracaju, tendo sido agraciado em

01/11/2017, com cargo de Assessor Administrativo, Padrão CCS.05, Cargo em

Comissão, Lotado na Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (com

salário  bruto  declarado  de  R$ 1.577,67)13,  bem  como  já  foi  empregado  da

Empresa  Torre  (fls.  808/811),  sendo  inclusive  responsável  por  entidade

13 Arquivo PDF disponível em  transparencia.aracaju.se.gov.br › servidores › 2018/11 › semict_112018 - Prefeitura
Municipal  de  Aracaju  -  Relação  de  Funcionários  por  Cargo  -  Secretaria  Municipal  da  Indústria,  Comércio  e
Turismo - 01/11/2018
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associativa registrada como Movimento Organizado dos Trabalhadores Urbanos –

MOTU. 

É  importante  repisar  que  as  invasões  ocorridas  na  área

circunvizinha  às  mangabeiras  ocorreram  nas  primeiras  horas  de  uma  sexta-feira

(19/09/2014), quinze dias antes do 1º turno das eleições para o Governo do Estado de

Sergipe. 11 veículos foram identificados, um deles, um FIAT PALIO locado à Disloc

Locadora, possuía adesivos que expunham o número 13, em referência ao Partido dos

Trabalhadores e fotos de Lula, Dilma, Rogério Carvalho e Jackson Barreto. O MOTU

foi a entidade responsável pelas ocupações e uma de suas lideranças mais destacadas

era Jackson Miller (vulgo Buiú).

Registre-se  que  a  referida  entidade,  por  meio  de  advogado

constituído,  protocolou  nesta  Procuradoria  da  República  representação  datada  de

18/05/2015,  requerendo  manifestação  do  MPF  em  requerimento  administrativo

apresentado na SPU (processo n. 04906.001105/2014-47) no qual pleiteava fossem os

ocupantes beneficiados com contratos de cessão de direito real de uso para fins de

moradia. 

Tal  representação  foi  juntada  aos  autos  do  processo

administrativo n.  1.35.000.000129/2014-51, por meio do qual o MPF acompanhou a

implementação de políticas públicas de habitação no Estado de Sergipe. 

A  representação  traz  relato  de  que  aproximadamente  2.000

famílias de baixa renda integrariam aquele movimento e que estariam ocupando área

de propriedade da União há cerca de 9 meses, portanto, desde agosto de 2014. 

Noticiou-se ainda que um particular,  alegando posse anterior e

propriedade de parte do terreno, ingressou com ação de reintegração de posse junto

na Justiça Estadual  (processo  n.  201411301513),  na qual  foi  concedida  liminar  em
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08/12/2014 para a desocupação da área pela Polícia Militar. 

Em  razão  da  iminente  desocupação  dessa  área,  noticiada  pelo

MOTU,  o  MPF  ajuizou  ação  civil  pública  visando  à  finalização  do  processo

administrativo junto à SPU, bem como o cadastramento das famílias em programas

habitacionais mantidos pelo Município, bem como a regularização fundiária da área em

litígio.

Conforme  já  registrado  anteriormente,  a  referida  ação  foi

protocolada sob o número 0801387-27.2015.4.05.8500, tendo tramitado perante a 1a.

Vara  Federal,  que  julgou  parcialmente  procedente  a  ação  para  que  o  Município

efetivasse o cadastramento das famílias, nos seguintes termos:

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos

do art. 269, I, do CPC, apenas para determinar ao Município de Aracaju

que  efetive,  através  dos  seus  Órgãos  competentes,  o  cadastro  dos

atuais  ocupantes  da  área  conhecida  por  "Cabo  do  Revólver",  se

preencherem  os  respectivos  requisitos,  em  programas  sociais

condizentes com a situação socioeconômica delas, notadamente aqueles

relacionados à Política Nacional de Habitação - PNH, e ao Plano Nacional

de Habitação - PlanHab, apresentando em Juízo a relação de todos os

cadastrados,  bem  assim  a  relação  de  eventuais  ocupantes  não

cadastrados, com a devida justificativa.

Vê-se,  pois,  que  o  MPF  sempre  atuou  em  favor  do

desenvolvimento  de  programas  habitacionais  para  aquela  população  marginalizada,

porém jamais  imaginou  que  o  Município  de  Aracaju  viesse  a  executar  um projeto
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habitacional que, a pretexto de promover o direito de habitação de alguns, excluísse o

direito  de  subsistência  de  outros,  o  que  está  acontecendo  com  as  comunidades

tradicionais catadoras de mangaba do bairro Santa Maria.

O  MPF  esperava  que  aqueles  ocupantes  fosse  assistidos,  mas

nunca pensou que o  Município  buscasse fazer isso à custa do meio-ambiente e da

população  tradicional  extrativista  que  utiliza  a  área  há  mais  de  4  décadas,

preservando-a e dela extraindo a subsistência de suas famílias.

Temos agora um quadro em que o MOTU e outros movimentos de

luta por habitação se vê privilegiado, e com o apoio da atual gestão municipal, avança

sobre área detentora de nascente, com milhares de mangabeiras e que constitui o

território de uso tradicional da comunidade de catadoras e catadoras de mangaba, o

que não se pode admitir,  em razão da prioridade e da anterioridade da posse de

terras vinculadas à atividade extrativista. 

Assim, deve-se atentar para o fato de que essas ocupações, que

são  objeto  de  cadastro  para  fins  de  inclusão  na  política  habitacional,  devem ser

compatibilizadas  com os  territórios  tradicionais  das  mangabeiras,  de  cujo  manejo

depende a subsistência dos catadores. 

A boa técnica constitucional e também a boa técnica de gestão

administrativa recomenda que tudo seja feito para sopesar direitos em conflito de

modo a dar a  solução ótima que permite compatibilizar  direitos  e interesses sem

sacrificar ou suprimir o direito de uma das partes.

Gilmar  Ferreira  Mendes,  Inocêncio  Mártires  Coelho  e  Paulo
Gustavo Gonet Branco14, dissertando sobre o tema, asseveram 

Intimamente ligado ao princípio da unidade da Constituição, que nele se

14 Curso de Direito Constitucional. Editora Saraiva, 2007. Pag. 107. 
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concretiza,  o  princípio  da  harmonização  ou  da  concordância  prática
consiste, essencialmente, numa recomendação para que o aplicador das
normas  constitucionais,  em  se  deparando  com  situações  de
concorrência  entre  bens  constitucionalmente  protegidos,  adote  a
solução que otimize a realização de todos eles, mas ao mesmo tempo
não acarrete a negação de nenhum.

Em nota  de  pé  de  página,  o  autor  transcreve  ensinamento  de
Konrad Hesse: 

Nesse sentido, ensina Konrad Hesse que onde surgirem colisões não se
deve, à base de uma precipitada “ponderação de bens” ou de uma
“abstrata ponderação de valores”, realizar qualquer deles à custa
do  sacrifício  do  outro (Elementos  de  direito  constitucional  da
República Federal da Alemanha, cit., p. 48).  

Em  artigo  técnico  sobre  o  princípio  da  Concordância  Prática
(Harmonização) na seara do Direito Tributário, Rodrigo Eustáquio Ferreira15 salienta
aspectos aplicáveis ao caso em tela: 

Nas  palavras  de  Alexandre  de  Moraes  (2009),  esse  princípio
exige "a coordenação e combinação dos bens jurídicos em conflito
de forma a evitar o sacrifício total de uns em relação aos outros".

Como se vê,  a  aplicação  deste princípio  pressupõe um conflito
entre bens protegidos pela Constituição, de modo que, por terem todos
a  mesma  dignidade  constitucional  (decorrente  da  unidade  da
Constituição), devem receber o mesmo grau de proteção, sem que um
aniquile ou prevaleça sobre os demais.

15 Os princípios e métodos da Moderna Hermenêutica Constitucional (MHC) - Análise com breves incursões em
matéria  tributária”,  disponível  em  https://jus.com.br/artigos/18341/os-principios-e-metodos-da-moderna-
hermeneutica-constitucional-mhc 
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Assim, é certo que o fim maior da Jurisdição se descortina por

meio da resolução dos conflitos que lhe são submetidos, que se dará, no caso em tela,

por meio da harmonização dos interesses postos sob análise, quais sejam o direito das

comunidades tradicionais das mangabeiras e das famílias de ocupantes das invasões no

seu entorno.

Dentro dessa premissa, há que se conciliar a preservação da

atividade extrativista desenvolvida pela comunidade tradicional das catadoras de

mangaba, intrinsecamente ligada às áreas de mangabeiras, e o seu direito ao uso

das  terras  tradicionalmente  ocupadas,  com  o  direito  à  moradia  das  pessoas

ocupantes das invasões referidas, e que efetivamente atendam aos requisitos

legais. 

É plenamente possível essa harmonização, desde que as coisas não

sejam  feitas  no  atropelo  e  buscando  o  massacre  dos  direitos  da  comunidade

tradicional extrativista que utiliza o território há anos.
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Porém não é isso que vem fazendo a atual gestão da Prefeitura de

Aracaju, a decisão de ali construir um empreendimento habitacional veio acompanhada

de atos de truculência na retirada da população, de desconsideração com os direitos

da população tradicional, de afetação do meio ambiente por meio de derrubadas de

árvores de mangabeiras que como já se disse contam com a proteção de lei federal e

estadual.

AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL NA ÁREA

EVACUAÇÃO  DOS OCUPANTES  E  POSTERIOR  DESTRUIÇÃO  DE  GALPÕES DA

POPULAÇÃO EXTRATIVISTA 

PÁGINA 130 DE 276
MPF – Procuradoria da República em Sergipe

Av. BeirMar, 1064, Praia Treze de Julho, Aracaju-SE, 49020-010
PABX: (0xx79)3301-3700 - FAX: (0xx79)3301-3830 

130/276



 - 

Ministério Público Federal
Procuradoria da República em Sergipe

TERRAPLANAGEM, LIMPEZA DO TERRENO POR MÁQUINAS DA PREFEITURA E

DERRUBADA  DE  PÉS  DE  MANGABEIRAS  DOS  SÍTIOS  DAS  FAMÍLIAS  DA

COMUNIDADE TRADICIONAL
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LIMPEZA DO TERRENO POR MÁQUINAS DA PREFEITURA E DERRUBADA DAS

CERCAS DOS SÍTIOS DAS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE TRADICIONAL

5  –  DO  RECONHECIMENTO  PELO  GOVERNO  FEDERAL  DE  QUE  EXISTEM

GRAVES AMEAÇAS CONTRA AS LIDERANÇAS DOS CATADORES

Diante  das  anteriores  notícias  de  frequentes  agressões  e

ameaças à comunidade tradicional extrativista, realizada pelos ocupantes da área e

pelo servidor da prefeitura, conhecido como Buiú, o MPF encaminhou informações ao

Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, órgão da Secretaria de

Direitos  Humanos,  da Presidência  da  República (fls.  715),  pedindo  providências  no

sentido de realizarem uma visita técnica para verificar a pertinência da inclusão da

comunidade ou de alguns dos seus líderes, no programa federal.
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O ofício do MPF para o Programa de Proteção aos Defensores de

Direitos Humanos (fls. 715/716v) foi vazado nos seguintes termos:

Prezada Coordenadora-geral,

Cumprimentando-a  cordialmente,  o  Ministério  Público  Federal,  por

intermédio  da  Procuradora  da  República  signatária,  no  uso  de  suas

atribuições legais e constitucionais, encaminha a Vossa Senhoria, para

ciência do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos e

adoção  das  medidas  cabíveis,  cópia  de  documentos  constantes  do

procedimento  administrativo  em  epígrafe,  que  acompanha  a

implementação de medidas para assegurar os direitos das comunidades

tradicionais  de  catadoras  e  catadores  de  mangaba  do  Estado  de

Sergipe de realizarem sua atividade extrativista.

Muito embora este procedimento administrativo acompanhe a atividade

extrativista no Estado como um todo,  na situação específica que se

relata,  venho  tratar  da  liderança  da  Associação  de  Catadoras  e

Catadores de Mangaba Padre Luiz Lemper, o sr. Uilson de Sá da Silva, e

dos  membros  dessa  comunidade,  situada  no  bairro  Santa  Maria,  no

município de Aracaju, que não só estão sendo impedidos de praticarem

as  suas  atividades  de  extrativismo  tradicional  e  sustentável,  como

também estão sofrendo grave ameaça à sua integridade física.

Com efeito, percebe-se que a situação de conflito existe na região há

longa data, vindo o Ministério Público atuando em parceria com diversos

órgãos públicos para solucionar a questão. Contudo, são constantes as

invasões realizadas nessas áreas, o que tende a dificultar que essas

comunidades  tradicionais  possam  continuar  exercendo  a  atividade

extrativista das mangabas, quiçá permanecer no local em segurança.

No caso em apreço, trata-se, inclusive, da última área de extrativismo
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de mangaba ainda existente na capital de nosso Estado, que conta com

aproximadamente cinco mil pés de mangabas e se divide em onze áreas

circunvizinhas.  A  mangaba  é  árvore  símbolo  do  Estado  de  Sergipe,

assim  reconhecida  pela  Assembleia  Legislativa  do  Estado.  Já  o

Movimento  de  Catadoras  de  Mangaba  é uma comunidade tradicional,

inclusive  com  assento  junto  ao  Conselho  Nacional  dos  Povos  e

Comunidades Tradicionais – CNPCT.

Pois bem, além da problemática dos invasores, que ocupam a área de

extrativismo,  retiram os  frutos  das  árvores  e  quebram suas  galhas,

destruindo  os  pés  de  mangaba  para  construírem  seus  barracos,  o

cenário de violência está bem sério e preocupante. 

Consoante registrado na Ata de Reunião nº 09/2018-MPF/PRSE/LNT

(fls.  702/705), realizada nesta Procuradoria da República no mês de

março,  o  presidente  da  Associação  de  Catadoras  e  Catadores  de

Mangaba Padre Luiz Lemper relatou que hoje existem quatro ocupações

irregulares na área objeto do extrativismo da mangaba, quais sejam:

Terra Prometida (160 barracos), 17 de Dezembro (52 barracos), Vitória

da Resistência e Ocupação das Mangabeiras. Esclareceu, ainda, que a

Ocupação das Mangabeiras é a área com maior ocorrência de violência,

lá estando estruturado o tráfico de drogas, e já tendo sido localizado

“um microondas” (dispositivo usado pelos criminosos para incineração de

pessoas),  uma  caminhonete  enterrada  (fruto  de  roubo)  e  quatro

cadáveres, tudo isso na área do extrativismo da mangaba ora tratada. 

Além disso, para agravar mais a querela, segundo novo relato enviado

pelo presidente daquela Associação por e-mail, ocorreu outra ocupação

irregular na região no último dia 26 de abril, estando fortemente tensa

a situação, uma vez que há pessoas portando armas e já houve ameaças
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de  morte  realizadas  por  parte  de  um  senhor  chamado  Jackson

(conhecido  como  “Buiu”),  que  está  liderando  e  incentivando  novas

invasões,  diretamente  direcionadas  ao  sr.  Uilson,  presidente  da

Associação, e à sra. Maria, cuja área foi inteiramente ocupada. 

Destarte, tendo em mente que o Programa de Proteção aos Defensores

de Direitos Humanos – PPDDH – está voltado não apenas à proteção da

vida e integridade física daqueles que lutam pela efetivação de direitos

humanos em nosso país, mas também, e especialmente, à articulação de

ações e medidas que incidam na superação das causas que acarretam

conflitos e ameaças como os aqui descritos, afigura-se indispensável a

atuação desta Coordenação a fim de que sejam tomadas medidas para a

proteção dos catadores de mangaba, até que se evidencie a cessação do

risco.

Portanto, solicito, com urgência, que a equipe técnica do Programa de

Proteção aos Defensores de Direitos Humanos realize contato com o

presidente da Associação de Catadoras e Catadores de Mangaba Padre

Luiz  Lemper,  o  sr.  Uilson  de  Sá  da  Silva   (contatos  telefônicos  e

endereço  constam  do  documento  de  fl.  565),  e  visita  técnica  à

mencionada  comunidade  tradicional,  com  o  intuito  de  verificar  a

pertinência  da  inclusão  não  só  da  liderança,  mas  talvez  de  toda  a

comunidade, no PPDDH.

Outrossim,  informo  que  encaminhei  a  documentação  à  área  criminal

desta Procuradoria, bem como pedi providências à Polícia Militar e à

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania de Sergipe,

para  que  articulem  providências  urgentes  a  fim  de  garantir  a

manutenção da ordem pública e a segurança dos envolvidos no conflito.

Certa  de  contar  com  a  colaboração  de  Vossa  Senhoria,  renovo  os
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sentimentos de apreço, ao tempo em que solicito a consideração e a

presteza  de  noticiar  ao  Ministério  Público  Federal  as  providências

encetadas por esta Secretaria a respeito dos fatos narrados.

O Ministério dos Direitos Humanos encaminhou ao MPF um ofício

que enviara à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe, em 15 de janeiro

de 2019, agradecendo as rondas policiais feitas na área e o apoio dado ao caso do

senhor Uilson de Sá da Silva, mas reportou o agravamento da situação de conflito e

solicitou a realização de um mapeamento de risco consistente no levantamento de

informações relativas às ameaças (fls. 774v./775).

Mais recentemente, em 1º de agosto de 2019, após as mudanças

no  organograma governamental  decorrentes  da  eleição  do  Presidente Bolsonaro,  o

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos oficiou ao Ministério Público

Federal (fls. 896 e verso) para informar que foi deliberada a inclusão de Uilson de

Sá da  Silva  no Programa de Proteção  aos  Defensores  de  Direitos  Humanos,

Comunicadores Sociais e Ambientalistas,  por ocasião da 14ª Reunião Ordinária do

Conselho Deliberativo do PPDDH, ocorrida no dia 27 de junho de 2019.

A inclusão já se fez de acordo com o novo decreto nº 9937/2019,

de autoria no Presidente Bolsonaro, demonstrando que o Governo Federal reconheceu

a gravidade das ameaças que apurou. Ao comunicar a inclusão do senhor Uilson de Sá

da  Silva  no  mencionado  programa,  a  Coordenação  Geral  frisou  que  “a  atuação  do

programa não está voltada apenas à proteção da vida e  da integridade física dos

defensores/as, mas também e principalmente na articulação de medidas e ações que

incidam na superação das causas que geram as ameaças.”

O objetivo do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos
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Humanos,  Comunicadores Sociais e Ambientalistas, conforme previsão normativa,  é

articular  medidas  para  a  proteção  de  pessoas  ameaçadas  em  decorrência  de  sua

atuação na defesa dos direitos humanos, o que significa que a atuação de Uilson de Sá

da Silva,  que  busca  proteger  sua  comunidade  extrativista  e  o  meio-ambiente,  foi

entendida como voltada à proteção dos direitos humanos.  Uilson é um missionário

leigo da Igreja Católica, catador de mangabas, líder comunitário e Presidente da

Associação das Catadoras e Catadores de Mangaba Padre Luiz Lemper, filho de

Dona Rozenaide de Sá, que possui 61 anos  e que também é catadora de mangabas e

sócia da Associação Padre Luiz Lemper. 

Cabe ressaltar que a metodologia de atendimento do Programa de

Proteção aos Defensores de Direitos Humanos o atendimento de alguns requisitos,

tais  como:  voluntariedade na  inclusão,  representar  um coletivo  e  ser  reconhecido

como representante legítimo desse coletivo, além disso, a ameaça sofrida deve estar

ligada às atividades do requerente enquanto defensor de direitos humanos.

Todo o trâmite foi seguido pelo Programa de Proteção, o qual tem

ordinariamente  dado  notícias  ao  MPF  e  se  colocado  à  disposição  para  auxiliar  na

solução  dos  problemas  que  atingem os  Catadores  de  Mangaba  de  Aracaju,  o  que

demonstra que se trata de um programa de Estado e não de Governo.

Ocorre  que,  já  não  bastasse  o  longo  histórico  de  ameaças

realizadas  por  alguns  integrantes  ds”  “Invasão  das  Mangabeiras”,  a  comunidade

mangabeira vem sendo alvo de constantes ameaças e agressões, tendo em vista a clara

intenção de muitos ocupantes em avançar sobre o território das mangabeiras,  que

sofreu grandes perdas. Agora, as ameaças a seu modo de vida e as agressões são

realizadas também pelo Poder Público Municipal.

Nesse  sentido,  pode-se  observar  diversas  declarações  e
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documentos apresentados pelo Sr. Uilson de Sá e juntados aos autos, que detalham as

agressões sofridas, conforme narrado em ofícios encaminhados pela Coordenação do

Programa às Testemunhas e Defensores de Direitos Humanos. 

Ocorre  que  entre  2019  e  2020  se  intensificaram  as  ameaças

contra  o  líder  comunitário  Uilson,  informação  inclusive  confirmada  pela  própria

Coordenação. 

Com  efeito,  foi  encaminhado  a  esse  MPF  o  OFÍCIO  N.°

739/2020/CGPTDDH/DEPDDH/SNPG/MMFDH, por meio do qual a Coordenação da

Programa de Programa Federal  de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos,

Comunicadores  e  Ambientalistas  –  PPDDH/MMFDH narrou  as  seguintes

circunstâncias:

Uilson de Sá da Silva, demandado por essa Procuradoria da República

em  razão  de  se  encontrar  sob  risco  de  morte  por  efetivação  de

ameaças relacionadas à sua militância na defesa do meio ambiente, por

meio  da  atuação  como  Presidente  da  Comunidade  Tradicional  de

Catadoras  e  Catadores  de  Mangaba  do  Município  de  Aracaju/SE,

informo que  o  caso teve sua inclusão deliberada na 14ª Reunião

Ordinária  do  Conselho  Deliberativo  do  PPDDH,  ocorrida  em

27.06.2019.

(…) 

Com o agravamento da situação de conflito, atrelado à percepção de

aumento  da  tensão  local  e  ao  receio  da  continuidade  de  atos  de

violência,  compartilhado  entre  defensor  e  a  comunidade  que

representa, o PPDDH realizou uma série de articulações institucionais

para viabilizar medidas de proteção e assistência necessárias para

o resguardo da vida e integridade física do protegido, com destaque
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para as ações perante a Secretaria de Estado de Segurança Pública de

Sergipe (SSP-SE).

(…) 

Ao  longo  do  acompanhamento,  demandas  relacionadas  a  ausência  de

segurança  foram reportadas  com maior  frequência  pelo  defensor  e,

portanto, tornou-se a principal articulação do PPDDH em prol do caso,

em especial,  solicitações pertinentes ao  robustecimento de medidas

ostensivas  de  policiamento  na  área  da  reserva  de  extrativismo,

resultando  na  instituição  de  pontos  focais  no  âmbito  da  Polícia

Militar para acionamentos pontuais,  dentre outros  avanços,  em que

pese a incidência de eventuais inconstâncias verificadas.

5. Nesse sentido, destaca-se que foram realizadas cerca de 7 (sete)

articulações  oficiais  junto  à  Secretaria  de  Estado  de  Segurança

Pública,  entre  julho/2018  e  maio/2020,  das  quais  apenas  se  obteve

retorno em 2 (duas) comunicações, disponibilizando dados relacionados

a instauração de inquérito policial para apuração de fatos relacionados

a  supostas  práticas  de  crimes  contra  o  protegido  e  sobre  a

disponibilização  de  rondas  policiais  ostensivas  na  área  de

extrativismo. Noutro norte, cabe salientar que desde o último  dia 26

de maio de 2020, o PPDDH tem obtido informações, por relato do

próprio defensor, de que a situação de risco tem se intensificado,

haja vista que as ações outrora articuladas para efetivação de medidas

ostensivas de policiamento na região não tem sido realizadas conforme

a periodicidade necessária. 

A situação na localidade é, portanto, de permanente ameaça para

a comunidade extrativista da mangaba, situação que é por demais exacerbada pela
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conduta da municipalidade, por ter a clara e declarada intenção de avançar sobre o

território ocupado tradicionalmente por famílias remanescentes de quilombos, para

nele  construir  um  empreendimento  habitacional,  de  modo  violador  à  legislação

nacional. 

Toda  a  propaganda  do  Município  em  seu  instagram,  visando

exaltar o projeto habitacional que pretende construir, sequer menciona, ao contrário

omite, a existência da comunidade catadora de mangaba que ali labuta há mais de 4

décadas.

6  –  DO  RECONHECIMENTO  PELA  EMBRAPA  TABULEIROS  COSTEIROS,

EMPRESA  PÚBLICA  FEDERAL,  DA  IMPORTÂNCIA  ESTRATÉGICA  DOS

CATADORES  DE  MANGABA  E  DO  MANEJO  QUE  REALIZAM  PARA

MANUTENÇÃO DA BIODIVERSIDADE E PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-

ECONÔMICO DA COMUNIDADE.

Há  mais  de  uma  década,  a  Embrapa  tem  atuado  junto  às

comunidades extrativistas da mangaba no Estado de Sergipe, por meio de ações de

pesquisa com enfoque nos principais problemas apontadas pelas próprias catadoras de

mangaba  que  praticam  o  extrativismo  do  fruto  ao  longo  do  litoral  sergipano.  De

acordo com essas pesquisas, o desmatamento das áreas de mangabeiras nativas e o

acesso  restrito  às  plantas  são  considerados  como  as  principais  ameaças  para  o

extrativismo da mangaba em Sergipe.

O  reconhecimento  político-institucional  das  comunidades

extrativistas do Brasil, em especial das mulheres catadoras de mangaba do Estado de

Sergipe,  favoreceu  o  fortalecimento  e  ampliação  das  redes  de  instituições  de

pesquisa, ensino e extensão e demais atores que visam à conservação das áreas de
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mangabeiras nativas e à valorização dos modos de vida das comunidades locais que

delas dependem para sobreviver.

A  EMBRAPA  produziu  2  publicações  importantes  sobre  as

comunidades extrativistas tradicionais catadoras de mangaba do Estado de Sergipe.

O Mapa do Extrativismo da Mangaba em Sergipe: ameaças e demandas, publicado em

201016 e  o  Mapa  do  Extrativismo  da  Mangaba  em  Sergipe:  situação  atual  e

perspectivas,  publicado  em  201717.  Já  no  ano  de  2019,  ciente  da  problemática

envolvendo a instalação do projeto habitacional pretendido pelo Município de Aracaju

no Bairro  Santa Maria,  a  EMBRAPA produziu o  Relatório  sobre a  necessidade  de

conservação da área do “Cabo do Revólver”, no Bairro Santa Maria, em Aracaju/SE.

O  Mapa  do  Extrativismo  da  Mangaba  em  Sergipe:  ameaças  e

demandas,  publicado  em  2010,   apresenta  um  diagnóstico  sobre  a  situação  do

extrativismo realizado por comunidades do litoral sergipano. O estudo explica que o

extrativismo da mangaba é a principal fonte de renda para milhares de famílias que

vivem nos tabuleiros costeiros e restingas de Sergipe. São comunidades tradicionais

que habitam a região há décadas, mas que na sua maioria nunca tiveram a posse da

terra  onde  coletam os  recursos  naturais  e  afirma  que  hoje,  as  áreas  onde  há  o

extrativismo de mangaba estão sendo ameaçadas por diversos tipos de atividades.

As evidências dos conflitos decorrentes das disputas pelo uso da

terra  e  a  valorização  da  mangaba foram alguns  dos  motivos  que  influenciaram as

catadoras de mangaba e os pesquisadores e técnicos da Embrapa e do Incra a se

reunirem para entender os aspectos sociais e ambientais da atividade extrativista,

assim como as ameaças recentes ao seu exercício.

16 file:///C:/Users/MPF/Downloads/mapa-mangaba-ameacas-demanda.pdf   
17 file:///C:/Users/MPF/Downloads/mapa-mangaba-sergipe-2017.pdf   
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O  estudo  apresenta  em  formato  de  tabela  e  mapa,  as

comunidades e áreas onde as catadoras coletam mangaba, suas principais demandas e

o tipo de acesso às plantas e aborda a importância do patrimônio genético da espécie.

O relato da EMBRAPA dá conta de que “as catadoras de mangaba

enfrentam problemas socioeconômicos, ambientais e culturais típicos das comunidades

pobres, aos quais vêm se somar novos riscos em curso na região litorânea, como a

abertura de estradas asfaltadas e de pontes, atividades turísticas e ligadas ao lazer,

expansão da urbanização, agricultura e carcinicultura.”

Acentua  que  as  “áreas  de  ocorrência  natural  de  mangabeira

tendem à privatização e à conversão em outros usos da terra, o que acarretará a

subtração das possibilidades de subsistência ou mesmo a expulsão da população que

tradicionalmente  ali  reside.  As  mudanças  observadas  na  região  litorânea  são,  em

grande  parte,  estimuladas  e  financiadas  pelo  Estado,  por  meio  de  programas  que

envolvem  a  abertura  e  melhoria  de  estradas  de  acesso  às  regiões  de  interesse

turístico e de expansão imobiliária, assim como a construção de pontes sobre grandes

rios.”

Por fim, a EMBRAPA conclui que “faz-se necessária a articulação

de  políticas  públicas  agrárias  e  ambientais  objetivando  atender às  demandas nem

sempre  explícitas  das  catadoras  de  mangaba,  especialmente  no  que  se  refere  à

segurança de acesso à terra e aos recursos naturais necessários para a preservação

da biodiversidade e dos modos de vida na região litorânea de Sergipe”. A garantia de

acesso  à  terra  depende,  a  inserção  social  e  econômica  são  apontadas  como

imprescindíveis no documento, que, aponta a criação de Unidades de Conservação de

Uso Sustentável, como uma alternativa para possibilitar a melhoria da qualidade de

vida das catadoras de mangaba.
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Como resultados do levantamento, a EMBRAPA apontou que nos

municípios  de  Aracaju,  Barra  dos  Coqueiros,  Brejo  Grande,  Estância,  Indiaroba,

Itaporanga d’Ajuda,  Japaratuba,  Japoatã,  Pacatuba, Pirambu, São Cristovão, Santa

Luzia do Itanhy e Santo Amaro de Brotas foram encontradas 64 comunidades (58

povoados e seis assentamentos de reforma agrária), ou seja, 1.628 famílias que fazem

extrativismo de mangaba em Sergipe. E que o extrativismo da mangaba está associado

a  outras  atividades  econômicas,  principalmente  pesca  e  mariscagem nos  mangues,

extrativismo de outras frutas nativas e exóticas, roça e coco.

A EMBRAPA afirma que a ameaça ao extrativismo da mangaba

fica explícita ao se observar que áreas de extrativismo onde atualmente o acesso é

proibido às comunidades somam 12% e áreas em conflito somam 17%.

A EMBRAPA apontou a comunidade catadora do bairro de Santa

Maria, em Aracaju, como um exemplo de comunidade que mantém sua área bastante

manejada.

Na área destinada a recomendações para os gestores públicos, o

documento de 2010 aponta a necessidade de que “gestores municipais, estaduais e

federais, envolvidos com questões agrárias, ambientais e sociais, utilizem o “Mapa do

Extrativismo da Mangaba em Sergipe: Ameaças e Demandas” como uma ferramenta

capaz  de  subsidiá-los  na  elaboração  de  políticas  públicas  específicas  para  a

problemática da atividade extrativista da mangaba”. E diz que “os resultados deste

mapeamento são úteis para fundamentar estratégias de ação visando à conservação

da mangabeira e dos recursos naturais associados, melhoria da atividade extrativista

e da qualidade de vida das comunidades que desenvolvem o extrativismo da mangaba”.

Trecho  recortado  do  Mapa  do  Extrativismo  da  Mangaba  em

Sergipe,  apresentado  em  2010,  apresenta  a  parte  relativa  a  sua  ocorrência  no
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município de Aracaju.

Sete anos depois da produção do primeiro Mapa do Extrativismo

da Mangaba em Sergipe, a EMBRAPA apresentou, em 2017, o segundo mapa, agora

tratando da situação atual e de suas perspectivas.

Neste  segundo  estudo,  a  EMBRAPA  reúne  informações  sobre

toda a problemática da atividade, com detalhes sobre o estado de conservação das

áreas, as formas de acesso às plantas, a importância econômica da mangaba, os canais

de comercialização, os problemas e demandas das catadoras de mangaba em Sergipe.

A EMBRAPA realça que “as catadoras de mangaba têm vivenciado

nos últimos 15 anos um processo de mobilização política para garantir o acesso às

áreas  nas  quais  praticam  o  extrativismo,  com  o  apoio  de  diferentes  instituições.

Conquistas  como  a  criação  do  Movimento  das  Catadoras  de  Mangaba  de  Sergipe

(MCM),  acesso ao Programa de  Aquisição de Alimentos (PAA),  representações em

diferentes comissões — Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos

e Comunidades Tradicionais (CNPCT), presidida pelo Ministério do Desenvolvimento

Social e Combate à Fome (MDS); Comissão Mista Intersetorial do Plano Nacional para

Fortalecimento das  Comunidades Extrativistas  e  Ribeirinhas  (Planafe);  e  Comissão

Nacional  de  Fortalecimento  das  Reservas  Extrativistas  e  dos  Povos  Extrativistas

Costeiros  e  Marinho  (Confrem)  —  bem como  o  reconhecimento  como  comunidade

tradicional  por  lei  estadual,  conferem-lhes  visibilidade”.  Contudo,  assevera  que  “a

politização e o aumento da amplitude das discussões, antes exclusivamente na esfera

local,  decorrentes da conscientização dessas mulheres sobre a importância do seu

papel  enquanto  grupo  social,  acirraram  os  conflitos  locais,  especialmente  com  os

proprietários de terra. Além disso, as conquistas citadas anteriormente não foram

suficientes  para  reverter  os  principais  problemas  existentes  para  a  prática  do
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extrativismo nos últimos anos, como a falta de acesso à terra; o acesso restrito às

mangabeiras nativas; o desmatamento; canais de comercialização deficientes etc.”

Os resultados no novo mapeamento mostraram uma redução das

áreas naturais de ocorrência de mangabeiras  de 10.456 ha (29,6%), no período de

2010  a  2016.  Ou  seja,  do  primeiro  para  o  segundo  mapeamento  desapareceram

praticamente  30%  das  áreas  com  pés  de  mangaba  no  Estado.  Mantido  tal

comportamento e progressão de dizimação, com mais 12 anos, ou seja, em 2028, a

árvore símbolo do Estado de Sergipe não mais existirá no Estado.

Com o surgimento da celeuma relativa à implantação do projeto

habitacional  da  Prefeitura  de  Aracaju  na  área  ocupada  tradicionalmente  pelas

Catadoras de Mangaba, o MPF achou por bem ouvir a EMBRAPA, a fim de que esta

fornecesse uma visão técnica acerca dos impactos que o empreendimento traria para

a reserva de mangabeiras presente no bairro Santa Maria. A EMBRAPA Tabuleiros

Costeiros produziu um relatório precioso, explicando as várias razões pelas quais o

empreendimento,  no  formato  como  atualmente  está  sendo  previsto,  afeta

negativamente a última reserva de mangabeiras de Aracaju.

Basicamente a EMBRAPA alinhou as seguintes razões:

1 - A  área  conhecida  como  “Cabo  do  Revólver”,  localizada  no  bairro

Santa  Maria,  na  cidade  de Aracaju,  SE,  constitui-se  em  um  dos

últimos  remanescentes  de  mangabeira  de  todo  o município.  Toda  a

extensão  da  referida  área,  que  inclui  o  remanescente, deve ser

conservada sob  pena  de  desaparecimento  de valioso componente  da

biodiversidade  e  da  memória  afetiva dos  aracajuanos,  erosão  de

saberes   tradicionais   e   importante   fonte   de   renda   para   as

comunidades  extrativistas.  A  supressão  da vegetação  na  área  em
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questão  pode  levar  à  perda irreparável  de  recursos  genéticos  (1)

da  espécie,  considerada  Árvore  Símbolo  do  Estado  de Sergipe

(Decreto Estadual nº 12.723/1992).

2 - O “Cabo do Revólver” já havia sido identificada como de importância

para a conservação in situ, no  Mapa  do  Extrativismo  da  Mangaba  em

Sergipe,  (2)  produzido  pela  Embrapa,  em  2009  e atualizado  em

2017,  na  escala  de  1:160.000,  tendo  em  vista  o  avançado  processo

de devastação  que  as  restingas  sergipanas  vêm  sofrendo.  A  área

possui  aproximadamente  24 hectares  ou  240.000  m²  e,  na  sua

totalidade,  foi  conservada  graças  à  ação  de  famílias  que  ali se

territorializaram há décadas e permanecem até então.

3 - A  Associação  de  Catadores  e  Catadoras  de  Mangaba  Padre

Luiz  Lemper

estima  que  existam  hoje,  na  área  em  questão,  mais  de  1.700

exemplares  de  mangabeiras,  distribuídos  em  bosques,   além  de

outras  espécies  nativas,  como  cajueiros  e  ouricuris.  A conservação

de  áreas  verdes  nas  regiões  metropolitanas de  grandes  centros

urbanos   tem  sido  uma   das   estratégias   mais   eficientes   para

manutenção  de  micro-climas  em  áreas  densamente povoadas  (e.g.

Bairro  Santa  Maria),   promovendo  o  bem-estar  e  melhoria  na

qualidade  de  vida da população.

4 - Deve-se  considerar  que  a  restinga,  ambiente  no  qual  a  área

em  questão  está  inserida,  é considerada  Área  de  Preservação

Permanente  (APP),  conforme  art.  3º,  inciso  VI,  do  Código Florestal

(Lei  Federal nº 12.651/2012). De acordo com  o diagnóstico municipal

realizado  para o Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Urbano  de

Aracaju  vigente,  recomenda-se  que  “a  legislação
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municipal  não  pode flexibilizar  o  uso  e  ocupação  de  APPs  de  forma

menos  restritiva  do  que  está  previsto  em  legislações  federais  (Lei

12.651 de 2012)”.

5 - Recomenda-se,  além  da  necessidade  legal,  ambiental  e  cultural

de  conservação,  a  promoção de  ações  de  enriquecimento  do  espaço

com  novas  mudas  de  mangabeira  e  outras  espécies vegetais.  Tal

iniciativa  acelerará  a  regeneração  e  recuperação  da  espécie  no

território tradicionalmente  ocupado,  onde  a  prática  do  extrativismo

da  mangaba  expressa  saber patrimonial.  As  famílias  contam  com

reconhecimento  como  comunidade  tradicional,  acionando, portanto,

normativas   específicas   de   garantias   às   suas   peculiaridades

culturais.  A  existência dessa  comunidade  tradicional  é  estritamente

vinculada  à  condição  de  integridade  de  seu território,  sem  a  qual,

o   grupo  seria   tolhido  em  suas   possibilidades   de  reprodução

material  e

simbólica.

6 - Haja vista  o acelerado processo de ocupação urbana sobre áreas de

mangabeiras  no  “Cabo  do  Revólver”,   recomendam-se  ações  que

englobem  toda  a  área  e  não  apenas  a  área  de mangabeiras,

para   que   seja   assegurada   a   integridade   da  vegetação

existente,  bem  como,  o reflorestamento  do  seu  entorno  com

planejamento  do  uso  que  incidirá  em  melhor qualidade  de vida para

a totalidade dos moradores da região.

7 - Em  adição,  informamos  que,  ainda  de  acordo  com  as  pesquisas

in  loco  da  Embrapa,  o extrativismo  da  mangaba  é  responsável  por

65%  da  renda  anual  das  famílias  catadoras  de mangaba,  grupo

tradicionalmente  pluriativo.  Alertamos  que  o  componente  monetário
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dessa renda  advinda  do  extrativismo  tem  característica  sazonal  e

inserção  específica  em  mercados regionais  fragmentados.  Ademais,

as  catadoras   de  mangaba  são   reconhecidas  como   um  grupo

culturalmente diferenciado na Lei Estadual nº 7.082/2010 em sintonia

com a  Convenção  169  da  Organização   Internacional   do   Trabalho

(OIT)  e  possuem  representatividade  no  Conselho Nacional de Povos

e Comunidades Tradicionais (CNPCT).

Não é demais realçar o fato de que a EMBRAPA recomenda que a

proteção das mangabeiras ocorra não apenas na área em que ocorrem mas também no

seu  entorno,  também chamada  zona  de  amortecimento,  sob  pena  de  afetação  da

integridade  da  vegetação  e  comprometimento  da  biodiversidade,  com  perda

irreparável a recursos genéticos.

7  –  DO POSICIONAMENTO DA 4ª  CCR  –  CÂMARA DE COORDENAÇÃO E

REVISÃO EM MATÉRIA DE MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL DO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Outra  importante  contribuição  técnico-pericial  que  deve  ser

considerada  é  o  Parecer  Técnico  1396/2019,  subscrito  pelo  analista  pericial  em

Biologia, Fábio de Miranda Oliveira, da Divisão Técnica de Perícia em Meio Ambiente

da  Secretaria  de  Perícia,  Pesquisa  e  Análise  da  Procuradoria  Geral  da  República.

Atendendo demanda da Procuradoria da República em Sergipe, o analista pericial em

Biologia  deslocou-se  a  Aracaju  para  visitar  o  local  e  apresentar  posicionamento

técnico sobre o impacto do projeto habitacional proposto pela Prefeitura Municipal de

Aracaju/SE para a área de extrativismo da mangaba no Bairro Santa Maria.
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O parecer técnico apontou que:

1 - Trata-se do último núcleo de atividade tradicional extrativista

de mangaba dentro do perímetro urbano de Aracaju.

2 - O extrativismo de mangaba (Hancornia speciosa) é comumente

praticado  no  litoral  do  Nordeste;  no  entanto,  a  vegetação  tem  sofrido  com  o

desmatamento, principalmente  para  a construção de empreendimentos imobiliários e

plantação de outros cultivos.

3 - Segundo a obra intitulada ‘’Mapa do Extrativismo da Mangaba

no  Litoral  de  Sergipe:  Ameaças  e  Demandas,  de  autoria  da  EMBRAPA,  “as  áreas

naturais estão sendo dizimadas e as catadoras de mangaba se veem diariamente sob a

ameaça de perder a fonte que assegura 60% de seus rendimentos anuais (Mota et al.

2007). Tal ameaça não se restringe ao extrativismo, mas também à preservação e

conservação da própria espécie da mangabeira.

4 - A médio e longo prazo, poderá haver um aumento de doenças

genéticas  nas  mangabeiras  oriundas  do  cruzamento  endogâmico  e  consequente

repercussão   negativa   na  viabilidade  econômica  do  extrativismo  realizado  pela

comunidade tradicional na área de litígio, a exemplo da diminuição da produtividade.

5  -  A mangabeira  foi  decretada árvore  símbolo  do  Estado de

Sergipe  pelo  Decreto  n.º12.723/1992,  tendo  como  uma  das  considerações  a

frequência da mangabeira nas diversas regiões fisiográficas do Estado de Sergipe, de

grande significado cultural e econômico para a população do litoral sergipano, cuja

árvore se encontra em processo de extinção, que indica a necessidade de proteção da

espécie nativa devido ao seu significado cultural e econômico. 

6 -  O Estado de Sergipe reconhece as catadoras de mangaba

como grupo culturalmente diferenciado, que devem ser protegidas segundo as suas
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formas  próprias  de  organização  social,  seus  territórios  e  recursos  naturais,

indispensáveis para a garantia de sua reprodução física, cultural, social, religiosa e

econômica.  

7  -   Nas  cercanias  dos  campos  de  mangaba  existe  uma  lagoa

natural com águas aparentemente não poluídas e presença de fauna aquática,  cuja

população  extrativista  local  afirma  que  há  décadas,  mesmo  em  épocas  de  baixa

pluviosidade, não há rebaixamento considerável de sua lâmina d’água.

8 - A perenidade da lagoa atestada pelos mangabeiros, a priori,

infere  que  sua  existência  não  depende  apenas  do  índice  de  pluviosidade,  mas  da

presença de afloramento natural do lençol freático (nascentes e ou olhos d’água).

9 – A presença de afloramento natural na lagoa torna imperioso

que  estudos mais  específicos,  a  exemplo  de  estudos hidrogeomofológicos, sejam

elaborados por universidades ou instituição de pesquisa.

10 - Ao comparar as imagens do Google Earth de 2003 e 2016,

observa-se  forte  pressão  urbana  sobre  os  campos  de  mangaba,  mormente  com a

implantação  de  conjuntos habitacionais. Em 2014, houve um boom de ocupação pelo

movimento  sem  teto,  com  construção  de  casebres,  nos  limites  da  denominada

Magabeira  Sul/área  de  litígio,  no  pouco  que  restou  das  áreas  originalmente  de

mangaba  da  zona  urbana  de  Aracaju,  local  onde  a  comunidade  tradicional  de

mangabeiros assegura o uso sustentável dos seus recursos naturais.

11 -  Após leitura e análise dos  documentos  enviados,  observou-

se  que   as   alternativas   locacionais   e   os   estudos  socioambientais  não  foram

apresentados.

12 - Em que pese o órgão ambiental ter afirmado que o bairro 17

Março fora objeto de um Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA já analisado e

PÁGINA 150 DE 276
MPF – Procuradoria da República em Sergipe

Av. BeirMar, 1064, Praia Treze de Julho, Aracaju-SE, 49020-010
PABX: (0xx79)3301-3700 - FAX: (0xx79)3301-3830 

150/276



 - 

Ministério Público Federal
Procuradoria da República em Sergipe

aprovado e que a comunidade de mangabeiros seria parte integrante deste processo,

em  nenhum  momento  foi  demonstrado  na  mencionada  Informação  Técnica  quais

seriam os reais impactos deste novo  empreendimento  sobre  a  população  tradicional

extrativista   de   mangaba,   aliás,   a   SEMA tampouco  citou  em sua  Informação

Técnica a existência da população tradicional no local da intervenção.

Depois  de  analisar  os  documentos  apresentados  e  as  imagens

obtidas por meio do Google Earth, o relatório afirmou que:

•  haverá  drástica  redução  dos  campos  de  mangaba  do  último

remanescente urbano de Aracaju;

•  muitos  dos  locais  atualmente  ocupados  pelos  sem teto  eram

campos de mangaba utilizados pelos extrativistas;

•  a  Área  Verde  4  do  conjunto  habitacional  prevista  pela

Prefeitura  é  justamente  a  área  onde  os  mangabeiros  realizam  suas  atividades

extrativistas;

• as quadras Q7-Q19 estão total ou parcialmente ocupando a área

atual dos extrativistas. Por outro lado, a despeito de as quadras Q16, Q20 e Q21

estarem fora das áreas dos catadores e catadoras de mangaba, elas se  encontram

nos  seus  limites,  repercutindo  em  impactos indiretos na comunidade tradicional;

• também estão previstos a implantação de arruamentos na área

atual dos extrativistas;

•  a  área  institucional  prevista  no  projeto  possui  vegetação  de

mangaba, que serão suprimidas;

•  a curto e médio prazo,  a diminuição dos campos de mangaba

repercutirá negativamente na viabilidade econômica do extrativismo realizado pela

comunidade tradicional na área de litígio, a exemplo da diminuição da produtividade;
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•  além  da  redução  da  área  de  extrativismo,  todo  o  seu

quadrilátero ficará  ilhado  pela implementação do loteamento;

Ao fim, como conclusão, o parecer técnico apontou:

“(…) é possível afirmar que a implantação do conjunto habitacional na área de

litígio não é sustentável do ponto vista social e ambiental e poderá ocasionar, a

curto e médio prazo, o desaparecimento dos remanescentes  dos campos de

mangaba  e  da  atividade  extrativista  da  comunidade  tradicional.  Portanto,

visando  assegurar  a  função  socioambiental  dos  Terrenos  da  União  sem que

nenhuma  das  partes  vulneráveis  sejam  prejudicadas,  corroboro  com  a

alternativa locacional  apresentado pelo  antropólogo do  MPF,  sem prejuízo  a

outras alternativas viáveis, para que a construção do projeto habitacional seja

implantada em área da União localizada entre a Avenida Alexandre Alcino e a

Avenida Silvério Leite,  no  Bairro  de  Santa  Maria,  a aproximadamente 1 km,

em linha reta, da área de litígio. Nesta área foi observada a presença de um

galpão  supostamente clandestino,  cuja  regularidade que deve ser verificada

pela SPU. Ademais, entendo que o melhor destino para o último remanescente

de  mangaba  seria  a  criação  de  uma  reserva  extrativista  municipal,  que

contemplaria espacialmente os atuais campos de mangaba, as áreas ocupadas

pelos sem teto, a lagoa, e no mínimo, sua Área de Preservação Permanente.”

A  proposição  de  alternativas  mais  viáveis  ambientalmente  é

considerada um dos princípios de boas práticas da Avaliação de Impacto Ambiental.

Sem um estudo de alternativas, a Avaliação de Impacto Ambiental  pode se reduzir à

proposição de medidas mitigadoras de impactos que poderiam ser evitados. É o que

está  acontecendo  no  presente  caso.  O  MPF,  por  dois  de  seus  analistas  periciais

apresentaram propostas de alternativas locacionais, mas a Municipalidade se recusa a

sequer considerá-las e estudá-las, preferindo soluções que soterram os direitos da
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comunidades catadora de mangaba.

O Ministério Público Federal apontou tal deficiência encontrada

nos estudos ambientais que deram guarida à proposição do projeto habitacional que

ora está sendo contraditado, mas, infelizmente, o que ocorre aqui é que nos estudos

há  ausência  de  proposição  de  alternativas  e  apresentação  de  uma  única  solução

reconhecidamente inferior, quando se considera que ela dá prevalência apenas a uma

solução que desconsidera aspectos ambientais e culturais.

O  exame  de  alternativas,  já  há  mais  de  três  décadas,  é

considerado  como  um  dos  Princípios  Operacionais  da  AIA  no  Brasil  e  a  própria

legislação  brasileira  especifica  que  sejam  consideradas  todas  as  alternativas

tecnológicas e de localização, o que foi feito por meio de Resolução Conama nº 01,

vigente desde 1986. A necessidade de análise de alternativas também é determinada

pela Resolução Conama nº 237, de 1997.

A cartilha sobre licenciamento ambiental do Tribunal de Contas

da União18, faz lembrar que os estudos ambientais devem ser elaborados de modo a

contemplar  todas  as  alternativas  tecnológicas  e  de  localização  de  projeto,

confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto. No caso presente, a

análise se restringe à avaliação de uma única alternativa, impedindo-se o confronto de

opções  no  processo,  configurando  um  reducionismo  da  aplicação  da  avaliação  de

impacto ambiental.

Estudos ambientais devem levar em conta, ainda, sua relação e

sua compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais. Os

estudos desconsideram por completo a presença da comunidade tradicional no local e

toda a atuação do governo estadual e federal que vem sendo realizada em prol dela.

18 https://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/cartilha.de.licenciamento.ambiental.segunda.edicao.pdf   
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Desconsidera  que  o  governo  federal  protege  os  membros  da  comunidade  contra

ameaças  por  meio  do  Programa  Nacional  de  Defensores  de  Direitos  Humanos,

desconsidera que existe investigação em curso perante a Polícia Civil do Estado de

Sergipe, desconsidera as proposições da EMBRAPA, desconsidera o reconhecimento

da mangaba como árvore símbolo do Estado de Sergipe e desconsidera que o Estado

de  Sergipe  reconhece  essa  comunidade  como  uma  comunidade  tradicional

diferenciada.

Outrossim,  o  Município  de  Aracaju  deixou  de  apresentar  uma

caracterização  sobre  a  qualidade  ambiental  futura  da  área  de  influência  do

empreendimento  que  propõe,  comparando  as  diferentes  situações  da  adoção  do

projeto e suas alternativas e a hipótese de sua não-realização.

Dessa  forma,  também  sob  esse  ponto  de  vista  a  atuação  do

Município de Aracaju afronta a legalidade.

8  –  DO POSICIONAMENTO DA 6ª  CCR  –  CÂMARA DE COORDENAÇÃO E

REVISÃO  EM  MATÉRIA  DE  POPULAÇÕES  INDÍGENAS  E  COMUNIDADES

TRADICIONAIS - E SUA PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE INTERESSES 

A pedido da Procuradoria da República em Sergipe, a 6ª Câmara

de  Coordenação  do  Ministério  Público  Federal,  órgão  que  realiza  a  atividade

coordenação  e  revisão  da  atuação  do  MPF  em todo  o  Brasil,  quando  se  trata  de

matéria relativa a minorias étnicas e populações tradicionais, encaminhou a Aracaju,

um analista pericial em Antropologia para avaliar a importância  cultural  e ambiental

da atividade  extrativista  realizada  pela  comunidade  tradicional de catadoras e

catadores de mangaba na localidade de Santa Maria, Aracaju, Sergipe. 
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O profissional exarou um parecer técnico que tratou da possível

compatibilização entre as ocupações desordenadas e o projeto habitacional do  ente

municipal com  a  atividade  extrativista  realizada  pela comunidade tradicional. Na

peça,  o  analista  pericial  abordou  a  conceituação  das  comunidades  tradicionais,  as

relações entre essas comunidades e seus territórios, o extrativismo de frutas como

integrante  do  patrimônio  imaterial  das  comunidades  tradicionais,  apresentou  o

percurso  histórico  da  comunidade  de  catadoras  e  catadores  de  mangaba e  o  seu

território, bem como apresentou propostas para a  composição do conflito.

O analista pericial iniciou explicando que seu estudo versa sobre a

“comunidade das catadoras e catadores de mangaba de Santa Maria, Aracaju, cujo

território,  de  propriedade  da  União,  perfazendo  23,64  hectares,  tem  sido

progressivamente  ocupado  por  moradias  irregulares,  de  forma  que  a  área  de

mangabeiras está sendo paulatinamente suprimida” e que, em razão disso,  membros

da  Associação  das  Catadoras  e  Catadores  de  Mangaba  Padre  Luiz  Lemper,

principalmente seu presidente Uílson de Sá da Silva, têm sido ameaçados por pessoas

que visam a expansão da área das moradias irregulares.

Realçou que “recentemente, o Município de Aracaju manifestou

interesse na construção de um Conjunto Habitacional no local em tela, e apresentou

um projeto que reduz o território das mangabeiras, construindo  quadras de casas

populares ao redor da área que remanesceria, a  qual  receberia  um cercamento.  Tal

área   de   mangabeiras,   que,   segundo   o  projeto,  seria  preservada,  teria  6,64

hectares, ou seja, representaria apenas 28% (vinte e oito por cento) do território

tradicionalmente ocupado pela comunidade de mangabeiros.

Conceitua e reconhece que a comunidade tradicional de catadoras

e catadores de mangaba objeto do seu estudo se adéqua ao conceito de comunidade
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tradicional, por estar inserida em uma “dinâmica das relações sociais, na construção

política de uma identidade coletiva que se articula com uma territorialidade”, bem

como por  estar  conformada às previsões  do  Decreto  federal  nº 6.040/2007,  que

institui a política nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades

tradicionais.

Ao  tratar  das  relações  entre  comunidades  tradicionais  e  seu

território, enfocando as práticas tradicionais extrativistas na seleção, conservação e

melhoramento de sementes, que colabora para sobrevivência de espécies cultivadas,

para a memória alimentar como patrimônio histórico imaterial, demonstra o analista a

importância  da  valorização  da  alimentação  tradicional  que  decorre  das  práticas

comunitárias  e  de  sua  colaboração  para  a  manutenção  e  reprodução  da

agrobiodiversidade.  As  iniciativas  de  preservação  das  mangabeiras  e  defesa  dos

direitos  das  comunidades de  catadores  são  então  apresentadas  como verdadeiras

ações de salvaguarda do patrimônio cultural sergipano. Os grupos de catadoras de

mangaba, nesse sentido, são parte do patrimônio sergipano, pelo seu modo de criar,

fazer e viver.

É dado relevo ao estudo realizado pela EMBRAPA, já mencionado

em tópico  anterior,  no  qual  se  identifica  a  situação  de  vulnerabilidade  social  das

catadoras  e  catadores  de  mangaba  para  pontuar  que  “políticas  públicas  de

preservação da sociobiodiversidade e defesa do direito das comunidades tradicionais

de continuarem ao longo do tempo realizando seu trabalho de extrativismo das frutas

nativas possibilitam que se alcance um benefício que ultrapassa o campo restrito das

condições  de  vida  de  determinada  comunidade  e  atinge  o  conjunto  da  população

brasileira, ao contribuir com a preservação de um patrimônio imaterial que pertence a

todos os cidadãos.” O mesmo raciocínio é esgrimido no que diz respeito à colaboração
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para a agrobiodiversidade.

Quanto  ao  percurso  histórico  da  comunidade  de  catadoras  e

catadores foi constatado que “tratam-se de 11 famílias que há décadas trabalham com

as  mangabeiras  na  região.  Delas,  sete  famílias  trabalham  na  área   em   litígio,

enquanto  que  as outras  quatro  famílias  trabalham  em  outras  áreas próximas,  a

norte  e  a  leste.”  Assim, os território foram divididos para fins didáticos em três:

“Mangabeiras Sul” (o  território  onde  o  Município  visa

construir um Conjunto Habitacional); “Mangabeiras Norte” (se encontra a menos de

100 metros do primeiro, do outro lado da Av. do Gasoduto; e “Mangabeiras Leste”

(situado a 750 metros do primeiro). Porém, realça-se que “o que hoje se configura

como três áreas distintas, era no passado uma única área, da qual fazia parte também

a área de mangabeiras que foi desmatada para a construção do vizinho bairro 17 de

Março, que se deu há em torno de 15 anos atrás“.

A pesquisa realizada demonstrou que:

“há  aproximadamente  60  anos,  ou  seja,  nos  finais   da  década   de   1950,

chegaram  na  região  as  primeiras  famílias  de  catadoras  e  catadores de

mangaba. Elas moravam e  trabalhavam  na  área  onde  hoje  está  construído  o

bairro  17  de Março. Em seguida, a essas primeiras famílias se juntaram outras

há 30 anos, por volta de  fins  da  década de  1980.  Estas  foram  convidadas

por  um  servidor  da Infraero a trabalhar com a coleta de mangaba, pagando

renda a ele.  Tratava-se, segundo os mangabeiros, de um  “espertalhão”, que

solicitava pagamento de  renda  sem  o  conhecimento  de  seus superiores e

guardava para si os valores recebidos.

Assim,  pela  particularidade dessa condição,  de se tratar de uma  terra de

domínio da União, com a vedação explícita de qualquer construção de alvenaria,

as famílias que lá trabalham não têm a moradia na área, moram em distintos

locais  do  bairro  Santa Maria,  mas ainda que não morem juntas,  claramente
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constituem uma comunidade, pelos laços de sociabilidade mantidos ao longo de

décadas.  Bem mais  recentemente,  tais  famílias  formaram a  Associação  das

Catadoras e Catadores de Mangaba Padre Luiz Lemper, buscando melhor se

organizarem e resistirem às pressões e ameaças que têm recebido. 

Observa-se aí um processo de “comunitarização”.

Continuando  o  levantamento  histórico,  o  analista  pericial

assevera:

Colocando-se  a  atual  problemática  vivida  pelos  mangabeiros  no  contexto

temporal mais amplo, pode-se afirmar que ela é apenas mais uma fase de um

largo processo de expansão da cidade, extinção de seus recursos  ambientais e

violação de direitos das comunidades tradicionais extrativistas, que vão sendo

cada vez mais “espremidas”.

Ao se debruçar sobre o território das catadoras e catadores de

mangaba  de  Santa  Maria,  o  parecer  técnico  apresenta  a  seguinte  divisão:

Mangabeiras  Sul,  delimitadas  por  linhas  vermelhas;  as  Mangabeiras  Norte,

delimitadas por linhas verdes; as Mangabeiras Leste delimitadas por linhas na cor lilás

e a área apresentada como alternativa locacional delimitada por linhas azuis.

O antropólogo, no intuito de apresentar uma composição para o

conflito, traça então a seguinte linha de ideias e apresenta soluções a partir da figura

acima colacionada:

Ao observá-la, pode-se perceber a continuidade do território das mangabeiras,

em suas três porcões, Sul, Norte e Leste. A sudoeste das Mangabeiras Sul,

encontra-se  o  bairro  17  de  Março,  que  outrora  também  foi  território  de

mangabeiras,  onde  se  estabeleceram,  há  60  anos,  as  primeiras  famílias

extrativistas na região. No local, hoje, o que se constata é uma aglomeração
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urbana densamente ocupada, sem a existência de áreas verdes nem  espaços

de  lazer  e  sociabilidade.  Subindo  o  olhar,  encontramos  o  território  das

mangabeiras,  denominado  por  mim  “Mangabeiras  Sul”,  que  se  encontra

parcialmente  degradado   pela   construção   desordenada   de   moradias

irregulares,   formando  uma  espécie  de cinturão  a  pressionar  a  área

preservada  das  mangabeiras. Atravessando  a Av.  do  Gasoduto, depara-se

com a porcao que denominei “Mangabeiras Norte”, cuidada pela família de Dona

Maria  de  Lurdes  da  Cruz  Santos,  71  anos,  e  seu  filho  Ivonaldo.  Essa

área   também   é   de  domínio  da  União,  e  estaria,  segundo  informações

recebidas no campo, cedida ao Estado de Sergipe. Seguindo para leste pela Av.

do Gasoduto e depois rumando mais ao norte, se chega à porcao  que  designei

como  “Mangabeiras  Leste”,  setor  no  qual  trabalha  a  família  de  Dona

Maria José dos Santos, 69 anos, e que é igualmente de domínio da Uniao. Ainda

na Figura 11 pode-se  observar  um  polígono  tracado  em  azul,  que  apresento

como  alternativa  locacional para o Conjunto Habitacional, sobre a qual falarei

a seguir. 

Passa  então  o  analista  pericial  antropólogo  a  apresentar

alternativa  locacional,  de  modo  a  contemplar  os  interesses  de  todos  os  grupos

vulneráveis que se fazem presentes na região, propondo solução que atende tanto aos

reclamos por política habitacional por parte da comunidade desfavorecida que ali veio

a  se  instalar  mais  recentemente,  como  também  para  homenagear  os  direitos  e

interesses  da  comunidade  catadora  de  mangabas  que  há  décadas  exerce  ali  suas

atividades tradicionais extrativistas.

A alternativa que propõe considera  de  extrema  relevância,  não

somente sob o ponto  de  vista  dos  direitos socioculturais, mas também no aspecto

ambiental, a continuidade das atividades extrativistas da  comunidade  de  catadoras
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e  catadores  e  a  conservação  da  biodiversidade  da  área  de mangabeiras.

Importa  salientar  que  nao  se  trata  apenas  de  garantir  os  direitos  dessas

famílias catadoras de mangaba, mas também, de garantir os direitos de todos – dos

cidadãos sergipanos, em geral, e dos de Aracaju, em especial – a um meio ambiente

ecologicamente equilibrado e à proteção de sua identidade e cultura.

A alternativa tem a vantagem permitir que não seja obrigatório o

deslocamento  das  famílias  e  pagamento  de  aluguel  social  durante  o  período  de

construção  do  Conjunto  Habitacional  e  essas  famílias  só  precisariam  se  deslocar

quando já estivessem construídas as suas novas residências. Mas, frisa que “o  grande

ganho  seria  a  preservação  desse  espaço  precioso  para  o  Município  de Aracaju, o

território das mangabeiras, onde, segundo informacoes da EMBRAPA, há árvores que

contam  com  mais  de  50  (cinquenta)  anos  de  idade.”

Observe-se  também  que a nova área indicada como alternativa

locacional tem 250.898 metros quadrados, ou seja, é maior do que a área onde se visa

implantar  o  Conjunto   Habitacional  atualmente,   que   é   de   236.449   metros

quadrados,   sendo  que  no  projeto,   desse total  somente seriam ocupados com

quadras e vias 152.053 metros quadrados.

Segundo  o  perito,  seria  possível  incluir  no  novo  projeto  mais

áreas  verdes  e  espaços  de  lazer,  ou  mesmo  nem  chegar  a  utilizar  toda  a  área

disponível de mais de 250.000 metros quadrados. Caso o Município de Aracaju viesse

a optar por essa alternativa locacional,  a área efetivamente utilizada no presente

pelas  catadoras  e  catadores  de  mangaba  poderia ser cercada e  a  área  do

entorno, que hoje é ocupada  com  moradias  irregulares, poderia ser recuperada de

forma  a  constituir  um  Parque  Público  (Parque  das  Mangabeiras),  espaço  de

sociabilidade e lazer para os habitantes de toda a região, com campos de futebol,
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quadras e áreas verdes – tipo de equipamento urbano do qual a região de Santa Maria

tem grande carência.

Importa  anotar,  que  nos  levantamentos  realizados,  o  analista

pericial  detectou que as catadoras e catadores de mangaba afirmaram que há um

“mínimo do mínimo”, do qual não estão dispostos a abrir mão. Essa área tida como

mínima e essencial já representa uma redução de 50% (cinquenta por cento): de 23,64

hectares para 11,65 hectares. É, basicamente, a área da qual eles têm posse efetiva

no presente, somada  à área  de mangabeiras cuidada  por Dona  Maria  José  dos

Santos  (56 anos,  nao é a mesma  senhora  das  Mangabeiras  Leste,  homônima,  de

69  anos  de  idade),   recentemente invadida  por  moradias  irregulares.   Esse

“território  essencial”  necessitaria  ser  urgentemente cercado, para viabilizar a sua

preservação  ambiental.  Do  mesmo modo,  considerou ser  necessário  o  cercamento,

também com gradis altos, das Mangabeiras do Norte e das Mangabeiras do Leste.

Como conclusão,  o  analista pericial  em antropologia elencou as

seguintes ideias:

1) Os membros da  Associação  das  Catadoras  e  Catadores  de

Mangaba   constituem   uma  comunidade  tradicional  extrativista,  que  há  décadas

desenvolve suas atividades de coleta dos frutos da mangabeira  no  território  em

tela.

2)  Estudos  da  EMBRAPA  aponta  que  as   populações   de

mangabeiras   em  Sergipe,  segundo  a  EMBRAPA,  encontram-se  ameaçadas  e  os

membros  da  referida  comunidade  têm  prestado  um  serviço  à  coletividade  ao

preservarem a biodiversidade daquele ecossistema.

3)  Há alternativas locacionais  para a  instalação  do  Conjunto

Habitacional proposto pelo Município de Aracaju.
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4) Há urgência no cercamento por meio de gradis altos para as

áreas  georreferenciadas  e  denominadas  no  Parecer  Técnico  de  Mangabeiras  Sul,

Mangabeiras Norte e Mangabeiras Leste.

5) Esforços devem ser envidados para garantir pelo menos que a

área  designada   “território  considerado  essencial  para  a  comunidade”,  de   11,65

hectares,  descrita  e  georreferenciada  acima,  seja  garantida  para  as  catadoras  e

catadores de mangaba. 

9. O CONTRATO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS FIRMADO ENTRE A UNIÃO E

O  MUNICÍPIO  DE  ARACAJU  TENDO  POR  OBJETO  TODA  A  ÁREA  DE

MANGABEIRAS

Em  12/04/2011,  o  então  Superintendente  do  Patrimônio  da

União, Waldemar Bastos Cunha, encaminhou despacho técnico em que já identificava,

ainda que de forma presumida, a existência de diversas áreas da União na qual se

constatou o cultivo e colheita da mangaba (fls. 299 e 300/302, Vol. I). 

Assim,  registrou-se,  a  partir  dos  polígonos  mapeados  pela

EMBRAPA em terrenos próximos a margens de rios, a  incidência dessas áreas nos

municípios sergipanos de Indiaroba, Santa Luzia do Itanhy, Itaporanga d’Ajuda (foz

do Rio Vaza Barris) e Aracaju (Rio Santa Maria).

A partir de então, o órgão federal passou a interagir com o MPF

no  deslinde  dos  conflitos  identificados  nessas  regiões,  o  que  culminou  em  alguns

avanços em relação ao Movimento das Catadoras de Mangaba, a exemplo da concessão

de  TAUS  em  favor  das  Associações  de  Catadoras  de  Mangaba  e  Colônias  de

Pescadores Artesanais Z3 e Z4, localizadas na Área de Proteção Ambiental (APA) nos

municípios de Indiaroba, Estância, Santa Rita do Itanhy e Itaporanga D’Ájuda (SE)

PÁGINA 162 DE 276
MPF – Procuradoria da República em Sergipe

Av. BeirMar, 1064, Praia Treze de Julho, Aracaju-SE, 49020-010
PABX: (0xx79)3301-3700 - FAX: (0xx79)3301-3830 

162/276



 - 

Ministério Público Federal
Procuradoria da República em Sergipe

em 18/01/201819, bem como nas tratativas relacionadas à doação de terreno em favor

da comunidade de catadores pelo município de Barra dos Coqueiros (fls. 548/549 e

606/607).

A SPU e o  INCRA juntaram minuta  de  Termo de  Cooperação

Técnica a fim de possibilitar a identificação das áreas da União na região Sul  do

Estado  e  que  se  constituiriam  localidades  sensíveis  ao  cultivo  e  à  colheita  das

mangabas (fls. 351/352, vol. II). Nesse sentido foi designada data para a realização

de vistoria na região do Porto da Lagoa e Massadiço, para fins de mapeamento. 

Em  17  de  abril  de  2017,  este  MPF  oficiou  ao  então

Superintendente  de  Patrimônio  da  União,  Marcos  Alves  Filho  (fl.  709,  Vol.  III),

informando-lhe que a Associação de Catadores de Mangaba do bairro Santa Maria

pleiteia  a  concessão  pela  SPU  de  uma  área  da  União,  por  meio  de  Termo  de

Autorização de Uso Sustentável ou de outro instrumento legal, na região da Zona de

Expansão, próximo ao bairro 17 de Março. 

Em  razão  disso,  solicitou-se  fossem  iniciados  estudos

administrativos  para  a  identificação  de  área da  União  que  coincidisse  com aquela

objeto do  pleito  e que servisse ao manejo sustentável  da mangaba por parte das

catadoras e catadores, tendo sido reiterado o pedido em 10/08/2018 (fl. 741)

Em 28/10/2018, a SPU informou que a área em questão estaria

inserida em área da União que foi objeto de pedido de cessão por parte da

Prefeitura Municiapal de Aracaju, para execução de projeto de construção de

habitações populares, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida  20   e que, por

acatar o entendimento da Consultoria Geral da União, consubstanciado no Parecer
19 https://www.mandacaruonline.com/post/2018/01/29/extrativistas-artesanais-de-sergipe-ter%C3%A3o-concess

%C3%A3o-para-uso-sustent%C3%A1vel-dos-recursos-nat
20 Informação que não se mostraria, mais tarde, precisa, já que apenas parte da área tenha sido objeto de mero pedido 

de cessão em favor da Prefeitura de Aracaju, conforme se demonstrará a seguir. 
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n.  001/2018/CPPAT-DECOR/CGU/AGU,  de  06/03/2018,  abster-se-ia  de  emitir

TAUS durante o período eleitoral (fl. 744).

 o MPF oficiou mais uma vez ao órgão federal em 12/03/2019,

requisitando informações acerca do andamento da solicitação de concessão da área da

União pela Associação de Catadoras de Mangaba. 

A SPU, por meio do seu Superintendente Substituto, Emanuel da

Silva  Oliveira  Júnior,  informou  em 13/03/2019 que  os procedimentos, visando a

destinação da área, situada na Avenida Canal Santa Maria (Av. 01 Projetada c/

a Avenida Amarela), Zona de Expansão, bairro 17 de Março, no município de

Aracaju, para a Associação de Catadoras e Catadores de Mangaba Padre Luiz

Lemper, estavam em andamento no Processo n. 04906.000895/2018-77 e que,

naquele momento, se encontrava em fase de desmembramento necessário para

acerto  cadastral  e  cartorial  da  parcela  do  terreno  (Próprio  Nacional)  a  ser

destinado (fl. 786).

Criou-se,  então,  uma  legítima  expectativa  de  continuidade  do

processo de cessão da área em favor da Associação de Catadoras de Mangaba,  a

partir  da  interlocução  institucional  entre  os  órgãos  e  ainda  diante  do  espírito

cooperativo que norteou as tratativas entre as partes. 

A partir dessa informação, o MPF designou reunião para o dia

05/04/2019  entre  os  órgãos  envolvidos  e  os  representantes  da  Associação  de

Catadores de Mangaba, incluindo a SPU, encarregado do referido procedimento de

cessão em favor dos mangabeiros, para que trouxesse informações precisas acerca do

andamento  do  procedimento  administrativo  instaurado  em  relação  ao  pedido  de

cessão  de  área da  União por  parte da  Prefeitura de Aracaju para construção de

projeto habitacional do PMCMV. 
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Aberta a referida reunião, e após a explanação do MPF quanto à

necessidade  de  regularização  das  áreas  ocupadas  pelas  mangabeiras  e  pelos

agrupamentos  no  seu  entorno,  a  atual  Superintendente  JOVANKA  CARVALHO

PRACIANO solicitou que fosse incluída na discussão a perspectiva do Governo Federal

envolvendo os Direitos Humanos.

Informou que a área pleiteada pela Associação de Catadores

estaria incluída dentro da área solicitada pela Prefeitura  21   para a realização do

empreendimento habitacional e que, para atender ao pleito das mangabeiras,  seria

necessário que ocorresse o desmembr/amento da área, cujo pedido já teria sido

encaminhado à EMURB.

 Destacou ainda que a área solicitada pela Prefeitura de Aracaju

estaria  na  fase  de  aguardar  resposta  à  notificação  para  juntada  de  documentos

pertinentes. 

Diante do posicionamento do Procurador do Município no sentido

de  que  a regularização da área das mangabeiras dependeria dos objetivos da

cessão formulada pelo Município de Aracaju, o MPF ressaltou sua posição contrária

a  tal  sistemática,  que  importaria  numa  clara  priorização  da  demanda  da

municipalidade,  com  submissão  dos  interesses  da  comunidade  extrativista  e  em

detrimento da garantia dos direitos humanos e da preservação do patrimônio cultural

pelo cultivo da mangaba. 

No  mesmo  sentido,  a  SPU  endossou  as  reivindicações  da

comunidade  extrativista,  informando  inclusive  que  a  prioridade  no  pedido  da

21 Essa amplitude no pedido de cessão não se coaduna sequer com a realidade das áreas das ocupações, cuja expansão
deve ser  evitada e não estimulada,  em detrimento da conservação da área das  mangabeiras.  Trata-se de áreas
distintas, conforme informações levantadas inclusive pelo Município de Aracaju no Relatório de Fiscalização n.
497/2015,  fl.  448,  vol.  II,  já  mencionado no item inicial  da presente exordial.  Tais áreas  podem e devem ser
compatibilizadas após a verificação do preenchimento dos requisitos pelas famílias ocupantes e sempre com a
observância e respeito aos limites constatados nos Mapas produzidos pela EMBRAPA. 
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Associação é de garantia de direitos humanos e de preservação do patrimônio

cultural, afirmando ainda não ser favorável  à cessão da área por inteiro ao

Município de Aracaju. 

Reconheceu ainda a  representante do órgão federal  que a

área já vem sendo ocupada há muitos anos pelos Catadores, que preservam a área

também  do  ponto  de  vista  ambiental,  cuidando  do  local  e  preservando  a  área

extrativista. 

Diante da observação feita pela associação de catadores quanto

à existência de barracos vazios usados apenas com o fim de inclusão no programa

habitacional,  a  SPU  chegou  mesmo  a  destacar  a  necessidade  de  inclusão  na

discussão  de  representante  de  Direitos  Humanos  do  Governo  Federal  e  da

possibilidade  de  se  solicitar  a  força  do  Exército  para  prestar  auxílio  na

desocupação da área, já que as questões humanitárias seriam enfocadas. 

Dando continuidade a tais tratativas, as partes estabeleceram

diversos compromissos na reunião realizada em 04/06/2019:

a) a realização, pelo MPF, de estudos de modo a buscar solução

que  contemplasse  a  preservação  da  área  das  mangabeiras  e  sua  comunidade

tradicional e, de igual modo, possibilitasse a implementação do projeto habitacional

após o cercamento e identificação das mangabeiras; 

b)  solicitação formal do MPF à SPU quanto à possibilidade de

destinação de área remanescente da União às mangabeiras; 

c) a finalização da cessão ao Município de Aracaju não deverá ser

concluída sem deliberação conjunta entre as partes e, caso envolva alguma área de

mangabeiras,  será  realizada de  forma condicionada  à  conservação  das  árvores  da

atividade extrativista ali realizada.
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Na oportunidade, a SPU juntou aos autos publicação no DOU da

Portaria  n.  553/2019 com  a  seleção  de  propostas  de  operação  de  crédito  do

Programa  Habitacional  PRÓ-MORADIA,  dentre  elas  a  de  protocolo  n.

000133.1.62/2018-48  –  Urbanização  e  Regularização  de  Assentamentos

Precários,  relacionada  à  Comunidade  Mangabeira,  no  valor  de  R$

116.767.847,00, tendo como agente financeiro a CAIXA. 

Apresentado o Parecer Técnico n. 1129/2019 por órgão interno

da PGR, e que apontava alternativas locacionais para a compatibilização do Projeto

Habitacional do Município com a atividade extrativista e seu território tradicional, o

MPF solicitou à SPU a íntegra dos respectivos processos administrativos, ao tempo

em que a convidou a comparecer à reunião designada para o dia 24/07/2019. 

Diante das várias notícias de que o Município estaria na iminência

de assinar contrato com a CAIXA visando a construção das unidades habitacionais

previstas no referido projeto objeto da cessão à municipalidade, o MPF expediu ainda

a Recomendação n. 02/2019, por meio da qual recomendou à SPU que não efetivasse a

cessão  ou  qualquer outro  tipo  de  transferência  ao  Município  de  Aracaju,  da  área

federal  onde localizada a “Invasão das Mangabeiras” e a área de extrativismo da

mangaba, situada na Av. Canal Santa Maria.

Recomendou-se ainda a suspensão do processo administrativo

correspondente, até que estivesse solucionada a necessidade de compatibilização

do projeto municipal de urbanização da área com a atividade extrativista ali

tradicionalmente  realizada,  garantindo-se  à  comunidade  tradicional  o  direito  de

livre,  prévia  e  informada  consulta  antes  da  adoção  de  quaisquer  medidas

administrativas suscetíveis de afetá-la diretamente e sua participação na adoção

de quais medidas,  administrativas e de outra natureza,  relacionadas às políticas e
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programas que lhes sejam concernentes. 

Na reunião de 24/07/2019, de forma diametralmente oposta às

medidas e soluções apontadas, a EMURB, além de informar que a viabilização do

projeto  municipal  dependia  apenas  da  assinatura  do  contrato,  defendeu  a

inviabilidade da compatibilização do projeto urbanístico à preservação da área

das mangabeiras.

 O MPF recebeu da SPU a informação de que a área onde se

localiza  a  comunidade  protegida  foi  doada  para  o  Município  de  Aracaju  com

encargos. Não obstante ter havido a previsão de que parte da área seja reservada à

manutenção de uma reserva extrativista não foram objeto de consulta prévia, livre

e informada à comunidade tradicional afetada, conforme preconiza a Convenção

169 OIT. Assim, a comunidade deixou de ser consultada, na forma da lei sobre

o tamanho dessa área e a exata distribuição dela dentro da área doada, o que

afronta previsão legal.

O fato é que a comunidade tradicional extrativista não aceita que

esses 92 mil m² que permanecerão como reserva sejam distribuídos da forma como o

Município de Aracaju autoritariamente deseja. A comunidade espera que a lei seja

cumprida e que ela seja ouvida sobre a distribuição ou demarcação geográfica dessa

área.

A  doação  da  área  em  favor  do  Município  de  Aracaju  foi

efetivada  por  meio  de  contrato  de  doação  firmado  em  20/05/2020,  com

publicação  em 03/06/2020 no  DOU do  Extrato  de  Contrato  de  Doação  com

Encargos, sem qualquer consulta prévia à comunidade atingida, como preconiza a

Convenção 169 OIT.. O objeto da avença é o imóvel Próprio Nacional, constituído

por uma área de 236.218,96 m², situado no Bairro 17 de Março, município de
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Aracaju, Estado de Sergipe, sob RIP nº 3105 00261.500-6, com fundamento

nos arts. 23 e 31 da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998 (data da celebração

em 20/05/2020).

Do instrumento firmado entre a União e o Município de Aracaju,

vê-se que tal doação se condiciona ao cumprimento dos encargos ali previstos, ligados

à preservação das áreas de mangabeiras, pelo que a União reconhece a importância e a

necessidade de preservar a cultura e os meios de subsistência dessa comunidade. 

Veja-se alguns trechos do referido instrumento contratual:

CONTRATO  DE  DOAÇÃO  COM  ENCARGOS  COM

FORÇA  DE  ESCRITURA  PÚBLICA,  do  imóvel

constituído por uma área de 236.218,96 m², situado no

Bairro 17 de Março, município de Aracaju, Estado de

Sergipe,  que  entre  si  celebram,  como  DOADORA  a

UNIÃO  e  como  DONATÁRIO  o  MUNICÍPIO  DE

ARACAJU,  conforme  Processo  04906.001035/2017-

70, relativo Regularização Fundiária  visando atender

1.102 famílias, como  também a reserva de área de

extrativismo da Mangaba, incluindo a construção de

benfeitorias  de  apoio  e  atividades  subsídios  à

referida atividade extrativista, na forma abaixo:

(…) 

CLÁUSULA SEGUNDA – Conforme autorizado pela Portaria nº 7173, de

12 de março de 2020, assinada pelo Sr. Secretário de Coordenação e

Governança  do  Patrimônio  da  União  e  por  conseguinte  publicada  no

D.O.U na Seção 1, n° 52, em 17/03/2020, fls 18 e 19, e com fundamento

nos arts. 23 e 31 da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, neste ato é
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feita a DOAÇÃO COM ENCARGOS do imóvel descrito e caracterizado

na  cláusula  primeira  deste  contrato,  que  destina-se  à  Habitação  de

Interesse  Social  e  Regularização  Fundiária  visando  atender  1.102

famílias, através da construção de 1.102 unidade habitacionais e ainda

de  toda  a  infraestrutura  necessária,  reservando  uma  área  de

92.508,48 m² para o extrativismo da mangaba, além da construção

de equipamentos públicos e benfeitorias institucionais de apoio e

atividades subsídios à referida atividade extrativista, por meio do

Programa Pró-Moradia.

(…)

CLÁUSULA SEXTA - Considerar-se-á rescindida a presente DOAÇÃO,

independentemente  de  ato  especial  ou  requerimento  judicial,

retornando  o  imóvel  ao  domínio  da  DOADORA,  sem  direito  o

DONATÁRIO  a  qualquer  indenização,  inclusive  por  benfeitorias

realizadas, se ocorrer inadimplemento de qualquer cláusula contratual. 

Essa comunidade, historicamente relegada ao esquecimento pelos

diversos governos, vem agora sofrendo sucessivos ataques à sua cultura e aos seus

modos de vida, o que promove um incomparável processo de deterioração dos direitos

da população tradicional.

O cumprimento da lei que determina a necessidade de realização

de consulta prévia, livre e informada antes da tomada de atos administrativos que

afetem  os  direitos  da  população  tradicional  é  pressuposto  da  própria  validade  e

eficácia da doação, que foi uma verdadeira guinada na atuação da SPU, afetando até

mesmo  a  necessária  boa-fé  que  deve  reger  a  relação  entre  Administração  e

administrados, o que também justifica a suspensão de qualquer intervenção danosa
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que  possa  comprometer  a  integridade  ambiental  e  pessoal,  da  subsistência  dos

integrantes da comunidade de catadores e catadoras de mangaba. 

É  indiscutível  que  a  União,  ainda  que  não  tenha  detalhado  a

distribuição exata da área nem das respectivas famílias  extrativistas,  pelo  menos

reconheceu a existência de importância ambiental na área, na medida em que delineou

a necessidade de preservação das mangabeiras. Entretanto, invisibilizou a comunidade

tradicional que na área labuta há anos.

Quando se observa todas as tratativas desenvolvidas no processo

administrativo que instrui a exordial, observa-se uma atuação contraditória da SPU,

que não condiz com a sua missão institucional e com o dever de boa fé exigido pelas

normas processuais. 

A  primeira  manifestação  da  União  sobre  a  tema  se  deu  em

12/04/2011,  quando  o  então  Superintendente  do  Patrimônio  da  União,  Waldemar

Bastos Cunha, encaminhou despacho técnico em que  já identificava, ainda que de

forma presumida, a existência de diversas áreas da União na qual se constatou o

cultivo e colheita da mangaba (fls. 299 e 300/302, Vol. I). 

Assim,  registrou-se,  a  partir  dos  polígonos  mapeados  pela

EMBRAPA em terrenos próximos a margens de rios, a incidência dessas áreas nos

municípios sergipanos de Indiaroba, Santa Luzia do Itanhy, Itaporanga d’Ajuda (foz

do Rio Vaza Barris) e Aracaju (Rio Santa Maria).

A partir de então, o órgão federal passou a interagir com o MPF

no  deslinde  dos  conflitos  identificados  nessas  regiões,  o  que  culminou  em  alguns

avanços em relação ao Movimento das Catadoras de Mangaba, a exemplo da concessão

de  TAUS  em  favor  das  Associações  de  Catadoras  de  Mangaba  e  Colônias  de

Pescadores Artesanais Z3 e Z4, localizadas na Área de Proteção Ambiental (APA) nos
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municípios de Indiaroba, Estância, Santa Rita do Itanhy e Itaporanga D’Ájuda (SE)

em  18/01/20181,  bem  como  na  doação  de  terreno  em  favor  da  comunidade  de

catadores pelo município de Barra dos Coqueiros (fls. 548/549 e 606/607).

A SPU e  o  INCRA juntaram minuta  de  Termo de  Cooperação

Técnica a fim de possibilitar a identificação das áreas da União na região Sul  do

Estado  e  que  se  constituiriam  localidades  sensíveis  ao  cultivo  e  à  colheita  das

mangabas (fls. 351/352, vol. II). Nesse sentido foi designada data para a realização

de vistoria na região do Porto da Lagoa e Massadiço, para fins de mapeamento. 

Em  17  de  abril  de  2017,  este  MPF  oficiou  ao  então

Superintendente  de  Patrimônio  da  União,  Marcos  Alves  Filho  (fl.  709,  Vol.  III),

informando-lhe que a Associação de Catadores de Mangaba do bairro Santa Maria

pleiteia  a  concessão  pela  SPU  de  uma  área  da  União,  por  meio  de  Termo  de

Autorização de Uso Sustentável ou de outro instrumento legal, na região da Zona de

Expansão, próximo ao bairro 17 de Março. 

Em  razão  disso,  solicitou-se  fossem  iniciados  estudos

administrativos  para  a  identificação  de  área da  União  que  coincidisse  com aquela

objeto do  pleito  e que servisse ao manejo sustentável  da mangaba por parte das

catadoras e catadores, tendo sido reiterado o pedido em 10/08/2018 (fl. 741)

Em 28/10/2018, a SPU informou que a área em questão estaria

inserida em área da União que foi objeto de pedido de cessão por parte da Prefeitura

Municiapal  de  Aracaju,  para  execução  de  projeto  de  construção  de  habitações

populares,  por  meio  do  Programa  Minha  Casa  Minha  Vida  e  que,  por  acatar  o

entendimento  da  Consultoria  Geral  da  União,  consubstanciado  no  Parecer  n.

001/2018/CPPAT-DECOR/CGU/AGU, de 06/03/2018, abster-se-ia de emitir TAUS

durante o período eleitoral (fl. 744).
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Foram estes os termos da orientação da AGU para a SPU: 

(…) 

Cautelas recomendas 

38.     Convém  reiterar  cautela  que  já  havia  sido  lançada  no

Parecer-  Plenáro  n.  002/2016/CNU-Decor/GCU/AGU

(28/06/2016)  e  incorporada na própria  redação  da Orientação

Normativa  CNU/GGU/AGU  n.  002/2016.  Por  isso,  a

recomendação é a de que a SPU, na ocasião da outorga de TAUS

em  ano  eleitoral,  não  promova  a  realização  de  solenidades,

cerimônias, atos, eventos ou reuniões públicas de divulgação,

ou qualquer outra forma de exaltação do ato. A ideia é evitar

ao máximo que tais outorgas possam afetar ou ser interpretadas

como  capazes  de  afetar  a  igualdade  de  oportunidades  entre

candidatos nos pleitos eleitorais.

39.    Em paralelo, e também nos termos de proposta aprovada

durante as deliberações da CPPAT, orienta-se a Administração a

cuidar  para  que  não  haja  um  injustificado  aumento

desproporcional  de  outorgas  em  anos  eleitorais,  quando  em

comparação  com  anos  em  que  não  foram  realizadas  eleições.

Trata-se  de  recomendação  cujo  conteúdo  é  extraído,  mutatis

mutandis, do Recurso Ordinário n. 1497/PB, de relatoria do Min.

Eros  Roberto  Grau.  Naquele  julgado,  um  dos  fundamentos

utilizados para embasar a cassação dos diplomas do Governador e
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deu  seu  vice  foi  a  “elevação  dos  gastos  com  o  ‘programa’  às

vésperas do período eleitoral”.

40.     Outrossim,  conforme  observação  feita  no  item  21  do

PARECER n. 00056/2018/DPC/DGUPU/CONJUR-MP/CGU/AGU e

nas conclusões do PARECER n. 00058/20018/PGU/AGU, sugere-

se que no curso do procedimento voltado à outorga dos TAUS a

SPU comunique à instância responsável do Ministério Público para,

caso entenda necessário, acompanhar a sua execução financeira e

administrativa.

Ausência  de  repercussão  sobre  a  Orientação  Normativa

CNU/GGU/AGU n. 002/2016 

41.    Salientamos, por fim, que o parecer ora elaborado mantém

incólume  o  núcleo  teleológico  da  Orientação  Normativa

CNU/CGU/AGU n. 002/2016, a qual, ao tratar da leitura a ser

feita  da  regra  geral  do  parágrafo  10  do  art.  73  da  Lei  n.

9.504/97, não trabalhou as hipóteses de exceção previstas neste

dispositivo. Verbis:

“A vedação prevista no art. 73, §10, da Lei n. 9.504/1997, dirige-

se  à  distribuição  gratuita  e  discricionária  diretamente  a

particulares,  incluídas as doações com encargos e cessões,  não

alcançando os atos vinculados em razão de direito subjetivo do

beneficiários  e  as  transferências  realizadas  entre  órgãos

públicos  do  mesmo  ente  federativo  ou  as  que  envolvam  entes

federativos  distintos,  observando-se  neste  último  caso  o
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disposto  no  inciso  VI,  alínea  ‘a’,  do  mesmo  artigo,  que  veda

transferências nos três meses anteriores ao pleito eleitoral. Em

qualquer  caso,  recomenda-se  a  não  realização  de  solenidades,

cerimônias, atos, eventos ou reuniões públicas de divulgação, ou

qualquer  outra  forma  de  exaltação  do  ato  administrativo  de

transferência  capaz  de  afetar  a  igualdade  de  oportunidades

entre candidatos nos pleitos eleitorais.” 

42.   Tanto é verdade que nunca se sustentou que tenha ficado

superado a partir da edição dessa ON o entendimento da CGU

pela possibilidade – em anos eleitorais e no âmbito do PMCMV –

de  distribuição  gratuita  de  bens  da  União  às  entidades  e

associações sem fins lucrativos, ou, se for o caso, diretamente à

população.

     Conclusão

43.    Em face de todo o exposto, as conclusões alcançadas neste

opinativo dirigem-se exclusivamente à outorga de TAUS em anos

eleitorais e podem ser resumidas nos seguintes tópicos:

-  O  programa  de  regularização  fundiário  regulado  pela  Lei  n.

13.465/2017  enquadra-se  na  expressão  “programa  social

autorizado em lei” da parte final do parágrafo 10 do art. 73 da

Lei n. 9.504/97, para os fins de outorgas em período de defeso

eleitoral dos TAUS’s previstos no art. 10-A da Lei n. 9.636/98,

com redação instituída pelo art. 93 da Lei n. 13.468/2017;

- A exigência de “execução orçamentária no exercício anterior”, a

que  também  se  refere  o  parágrafo  10  do  art.  73  da  Lei  n.
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9.504/97,  deve  ser  administrativamente aferida e  comprovada

em face do histórico operacional e orçamentário de outorga de

TAUS para sobredita finalidade;

- A outorga do TAUS em ano eleitoral não deve ser acompanhada

de solenidades, cerimônias, atos, eventos ou reuniões públicas de

divulgação, ou qualquer outra forma de exaltação do ato, e nem

deve haver injustificado aumento desproporcional de outorgas em

anos  eleitorais,  quando  em  comparação  com  anos  em  que  não

foram realizadas eleições;

-  Quando da instrução do TAUS em anos eleitorais,  sugere-se

que  a  Administração  comunique  a  instância  responsável  do

Ministério  Público,  para,  caso  este  entenda  necessário,

acompanhar a execução financeira e administrativa das outorgas.

(…)

Brasília, 06 de março de 2018

Vê-se, pois, que a conduta da SPU, consistente em não deflagrar

o processo de estudos visando à proteção das mangabeiras, bem como de imputar ao

ano eleitoral de 2018 a impossibilidade de emissão de TAUS, justificou-se em cautela

administrativa que evitasse o envolvimento da SPU com finalidades eleitorais e no

dizer da própria AGU, “evitar ao máximo que tais outorgas possam afetar  ou ser

interpretadas  como  capazes  de  afetar  a  igualdade  de  oportunidades  entre

candidatos nos pleitos eleitorais.”

Porém, agora,  em 2020 que é também ano eleitoral,  a mesma

SPU realiza doação de área ao Município de Aracaju, e não só doa como visita a área e
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pousa para fotografias com o Prefeito, as quais são exibidas na página pessoal do

Alcaide no Instagram.
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Não se olvide, ainda, que as considerações externadas pela SPU

como impeditivo à emissão da TAUS se restringiu a esses dois únicos motivos, quais

sejam, a restrição relacionada ao período eleitoral e existência de pedido de cessão

em favor  do  Município  de Aracaju.  O MPF,  então,  oficiou mais  uma vez ao órgão

federal em 12/03/2019, requisitando informações acerca do andamento da solicitação

de concessão da área da União pela Associação de Catadoras de Mangaba. 

Eis  que  a  SPU,  por  meio  do  seu  Superintendente  Substituto,

Emanuel  da Silva Oliveira Júnior,  informou em 13/03/2019 que os procedimentos,

visando a destinação da área, situada na Avenida Canal Santa Maria (Av. 01 Projetada

c/  a  Avenida  Amarela),  Zona  de  Expansão,  bairro  17  de  Março,  no  município  de

Aracaju, para a Associação de Catadoras e Catadores de Mangaba Padre Luiz Lemper,

estavam  em  andamento  no  Processo  n.  04906.000895/2018-77  e  que,  naquele

momento,  se  encontrava  em  fase  de  desmembramento  necessário  para  acerto

cadastral e cartorial da parcela do terreno (Próprio Nacional) a ser destinado (fl.

786).

Criou-se,  então,  uma  legítima  expectativa  de  continuidade  do

processo de cessão da área em favor da Associação de Catadoras de Mangaba, por

meio de TAUS, a partir da interlocução institucional entre os órgãos e ainda diante do

espírito cooperativo que norteou as tratativas entre as partes. 

A partir dessa informação, o MPF designou reunião para o dia

05/04/2019  entre  os  órgãos  envolvidos  e  os  representantes  da  Associação  de

Catadores de Mangaba, incluindo a SPU, encarregado do referido procedimento de

cessão em favor dos mangabeiros, para que trouxesse informações precisas acerca do

andamento  do  procedimento  administrativo  instaurado  em  relação  ao  pedido  de

cessão  de  área da  União por  parte da  Prefeitura de Aracaju para construção de
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projeto habitacional do PMCMV. 

Aberta a referida reunião, e após a explanação do MPF quanto à

necessidade  de  regularização  das  áreas  ocupadas  pelas  mangabeiras  e  pelos

agrupamentos  no  seu  entorno,  a  atual  Superintendente  JOVANKA  CARVALHO

PRACIANO solicitou que fosse incluída na discussão a perspectiva do Governo Federal

envolvendo os Direitos Humanos.

Informou  que  a  área  pleiteada  pela  Associação  de  Catadores

estaria  incluída  dentro  da  área  solicitada  pela  Prefeitura  para  a  realização  do

empreendimento habitacional e que,  para atender ao pleito das mangabeiras,  seria

necessário  que  ocorresse  o  desmembramento  da  área,  cujo  pedido  já  teria  sido

encaminhado à EMURB.

Destacou ainda que a área solicitada pela Prefeitura de Aracaju

estaria  na  fase  de  aguardar  resposta  à  notificação  para  juntada  de  documentos

pertinentes. 

Diante do posicionamento do Procurador do Município no sentido

de que a regularização da área das mangabeiras dependeria dos objetivos da cessão

formulada pelo  Município de Aracaju,  o  MPF ressaltou sua posição contrária a tal

sistemática, que importaria numa clara priorização da demanda da municipalidade, com

submissão dos interesses da comunidade extrativista e em detrimento da garantia

dos direitos humanos e da preservação do patrimônio cultural pelo cultivo da mangaba.

No  mesmo  sentido,  a  SPU  endossou  as  reivindicações  da

comunidade  extrativista,  informando  inclusive  que  a  prioridade  no  pedido  da

Associação  é  de  garantia  de  direitos  humanos  e  de  preservação  do  patrimônio

cultural,  afirmando ainda  não ser  favorável  à  cessão  da área por  inteiro  ao

Município de Aracaju. 
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Reconheceu ainda a representante do órgão federal que a área já

vem sendo ocupada há muitos anos pelos Catadores, que preservam a área também do

ponto de vista ambiental, cuidando do local e preservando a área extrativista. 

Diante da observação feita pela associação de catadores quanto

à existência de barracos vazios usados apenas com o fim de inclusão no programa

habitacional, a SPU chegou mesmo a destacar a necessidade de inclusão na discussão

de representante de Direitos Humanos do Governo Federal e da possibilidade de se

solicitar a força do Exército para prestar auxílio na desocupação da área, já que as

questões humanitárias seriam enfocadas. 

Dando continuidade a tais tratativas,  as partes estabeleceram

diversos compromissos na reunião realizada em 04/06/2019:

a) a realização, pelo MPF, de estudos de modo a buscar solução

que contemplasse a preservação da área das mangabeiras e sua

comunidade  tradicional  e,  de  igual  modo,  possibilitasse  a

implementação  do  projeto  habitacional  após  o  cercamento  e

identificação das mangabeiras; 

b)  solicitação formal  do  MPF à  SPU quanto à possibilidade  de

destinação de área remanescente da União às mangabeiras; 

c) a finalização da cessão ao Município de Aracaju não deverá ser

concluída  sem  deliberação  conjunta  entre  as  partes  e,  caso

envolva  alguma  área  de  mangabeiras,  será  realizada  de  forma

condicionada à conservação das árvores da atividade extrativista

ali realizada.
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Na oportunidade, a SPU juntou aos autos publicação no DOU da

Portaria n. 553/2019 com a seleção de propostas de operação de crédito do Programa

Habitacional PRÓ-MORADIA, dentre elas a de protocolo n. 000133.1.62/2018-48 –

Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários, relacionada à Comunidade

Mangabeira, no valor de R$ 116.767.847,00, tendo como agente financeiro a CAIXA. 

Apresentado  o  Parecer  Técnico  n.  1129/2019  por  órgão  interno  da  PGR,  e  que

apontava alternativas locacionais para a compatibilização do Projeto Habitacional do

Município com a atividade extrativista e seu território tradicional, o MPF solicitou à

SPU a íntegra dos respectivos processos administrativos, ao tempo em que a convidou

a comparecer à reunião designada para o dia 24/07/2019. 

Diante das várias notícias de que o Município estaria na iminência

de assinar contrato com a CAIXA, visando a construção das unidades habitacionais

previstas no referido projeto objeto da cessão à municipalidade, o MPF expediu ainda

a Recomendação n. 02/2019, por meio da qual recomendou à SPU que não efetivasse

a cessão ou qualquer outro tipo de transferência ao Município de Aracaju, da

área  federal  onde  localizada  a  “Invasão  das  Mangabeiras”  e  a  área  de

extrativismo da mangaba, situada na Av. Canal Santa Maria.

Recomendou-se  ainda  a  suspensão  do  processo  administrativo

correspondente,  até que estivesse solucionada a necessidade de compatibilização

do projeto municipal de urbanização da área com a atividade extrativista ali

tradicionalmente realizada, garantindo-se à comunidade tradicional o direito de

livre,  prévia  e  informada  consulta  antes  da  adoção  de  quaisquer  medidas

administrativas suscetíveis de afetá-la diretamente e sua participação na adoção

de medidas administrativas e de outra natureza responsáveis pelas políticas e

programas que lhes sejam concernentes. 
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Na reunião de 24/07/2019, de forma diametralmente oposta às

medidas  e  soluções  apontadas,  a  EMURB,  além de  informar  que  a  viabilização  do

projeto municipal depende apenas da assinatura do contrato, defendeu a inviabilidade

da compatibilização do projeto urbanístico à preservação da área das mangabeiras,

enquanto  a  SPU declarou  não  ter  interesse  em  realizar  qualquer  cessão  na  área

remanescente da União contígua às mangabeiras. 

Vê-se portanto configurado o  comportamento contraditório da

SPU que,  enquanto discutia com o MPF formas de compatibilização dos interesses

conflitantes, passou a dar andamento célere ao pedido de cessão do município, em

detrimento  da  preservação  das  áreas  de  mangabeiras  e  da  sua  comunidade

tradicional. 

Tal atuação resultou inclusive na assinatura do contrato com a

CAIXA no dia 07/08/2019, sem que fossem estabelecidas quaisquer cautelas quanto

ao território tradicional das mangabeiras e sem conhecimento do Juízo da 1a. Vara

Federal, que proíbe qualquer nova construção na Zona de Expansão. 

Mostra-se  flagrante  a  tentativa  da  SPU,  em  conjunto  com  o

Município de Aracaju, e a pretexto de aprovação de projeto habitacional, de impor

profundas  restrições,  senão  extinguir,  a  possibilidade  de  uso  e  extrativismo  pela

comunidade catadora de mangaba de parte das áreas de mangabeiras no bairro Santa

Maria que há décadas utilizam. E isso fazem a partir de comportamento dúbio perante

autoridades e a sociedade. 

Salta aos olhos a completa omissão da Prefeitura de Aracaju e

da  SPU  quanto  à  efetiva  existência  de  uma  comunidade  tradicional  extrativista,

protegida por lei e detentora de direitos, também carente de políticas e programas

governamentais  e  também socialmente  marginalizada,  mas  agora  invisibilizada pela
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ação da União, do Município e da CAIXA.

Nesse  sentido,  deve-se  destacar  que  o  comportamento

contraditório também é vedado pelo ordenamento jurídico por violar o princípio da

boa-fé que deve reger a atuação da Administração frente aos administrados.  Tal

vedação tem por finalidade proteção à confiança.

A vedação do comportamento contraditório tem incidência, pois,

diante  de  dois  comportamentos  da  mesma pessoa,  que  podem ser  lícitos  em si  e

sempre  diferidos  no  tempo.  O  primeiro  -  factum  proprium  -  porém,  vem  a  ser

contrariado pelo segundo.

O  venire  contra  factum  proprium encontra  respaldo  nas

situações  em  que  uma  pessoa,  por  um  certo  período  de  tempo,  comporta-se  de

determinada maneira, gerando expectativas em outra(s) de que seu comportamento

permanecerá inalterado.

Diante  desse  comportamento,  existe  a  confiança  de  que  a

conduta será permanente e coerente, mas depois de referido lapso temporal, o modo

de agir é alterado por ato ou atos contrários ao inicial, rompendo dessa forma a boa-

fé objetiva (confiança).

São quatro os elementos para a caracterização da situação em

que se pode exigir a vedação do venire contra factum proprium: um comportamento, a

geração  de  expectativa,  investimento  na  expectativa  gerada  e,  por  fim,  o

comportamento contraditório.

Os atos e manifestações da SPU acabam por quebrar a confiança

legítima  que  o  MPF  e  a  sociedade  depositam  nos  órgãos  federais  de  gestão,

garantidoras  legais  do  direito  fundamental  à  proteção  dos  bens  culturais  e  da

incolumidade dos povos tradicionais, que realizam atividades extrativistas há anos em
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terras federais. 

Tal  comportamento  fere  a  legítima  expectativa  dos  diversos

intervenientes  no  processo  que  presenciaram  os  compromissos  assumidos  e  as

manifestações de providências anunciados pela SPU nas diversas reuniões realizadas,

sendo  posteriormente  surpreendidos  com  o  anúncio  da  assinatura  de  contrato

relacionado à construção de conjunto habitacional enquanto se discutia as alternativas

locacionais para a obra. 

Nítido,  pois,  o  desrespeito  ao  princípio  da  boa-fé  também

aplicável no âmbito das relações com a Administração Pública, nos termos do art. 2º,

IV da Lei 9.784/99:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos

princípios  da  legalidade,  finalidade,  motivação,  razoabilidade,

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,

 segurança  jurídica,  interesse  público  e

eficiência.

Parágrafo  único.  Nos  processos  administrativos  serão

observados, entre outros, os critérios de:

(omissis)

IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-

fé;

Nesse sentido são os julgados abaixo:

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  TRIBUTÁRIO.

AGRAVO RETIDO CONTRA SENTENÇA:  IMPOSSIBILIDADE.
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AGRAVO  NÃO  CONHECIDO.  AERONAVE.

INGRESSO/MANUTENÇÃO  IRREGULAR  NO  TERRITÓRIO

NACIONAL.  NULIDADE  PROCEDIMENTO.  UTILIZAÇÃO  DA

PARA  FINS  NÃO  AUTORIZADOS  (COMÉRCIO).  PENA  DE

PERDIMENTO  DA  AERONAVE.  NULIDADE  DA  PENA

APLICADA  NO  PROCESSO  ADMINISTRATIVO.  APELAÇÃO

PROVIDA.  PEDIDO  PROCEDENTE.  ANTECIPAÇÃO  DOS

EFEITOS  DA  TUTELA  PARA  MANUTENÇÃO  E  REPARO  DA

AERONAVE.

 (omissis)

5. Em sendo regular a entrada da aeronave no País, não se pode

admitir que a autoridade administrativa conceda autorização para

a  entrada/permanência  no  território  nacional  de  veículo

estrangeiro e, mediante cancelamento da autorização, considere

a aeronave  em situação  irregular,  aplicando ao  proprietário  do

bem  a  pena  de  perdimento,  sob  o  fundamento  de  estar

evidenciada a intenção de burlar decisão administrativa anterior

que determinou a saída da aeronave do país. 6. A boa-fé objetiva,

também e principalmente aplicável à Administração Pública, não

permite que ela atue de forma temerária em ofensa à confiança

que seus próprios atos irradiam aos cidadãos e demais pessoas

submetidas à sua tutela. 7. Quanto ao fundamento da utilização

da aeronave para fins comerciais, ele deve ser afastado por dois

fundamentos: a) não foi causa para a apreensão da aeronave, com

ofensa à teoria dos motivos determinantes; e b) as atividades da
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entidade não caracterizam comércio de passagem, porque apenas

associados  podiam  usar  a  aeronave.  8.  Presentes  a

verossimilhança da alegação, o perigo na demora - que decorre da

evidente deterioração da aeronave no pátio em que se encontra -

e, também, o perigo de dano em reverso - porque esses danos

poderiam ser cobrados da União em caso de procedência final dos

pedidos - e a reversibilidade da medida, é de se deferir o pedido

de  antecipação  dos  efeitos  da  tutela  para  que  o  ora  apelante

proceda  à  manutenção  necessária  do  aparelho  e  eventuais

reparos, inclusive com sobrevôos vigiados para testes 9. Apelação

provida.  Sentença  reformada.  Pena  de  perdimento  de  bem

anulada, garantindo-se ao autor o direito de retirar a aeronave do

País, sem o pagamento de taxas aeroportuárias.

(AC  200438000477219,  JUIZ  FEDERAL  CLEBERSON  JOSÉ

ROCHA  (CONV.),  TRF1  -  OITAVA  TURMA,  e-DJF1

DATA:17/09/2010 PAGINA:484.) 

RECURSO  ORDINÁRIO  DA  PRIMEIRA  RECORRENTE  -

CONSTITUCIONAL  E  PROCESSO  CIVIL  -  EXCLUSÃO  DE

PERITA - QUEBRA DE CONFIANÇA DO JUIZ - DEVOLUÇÃO

DOS  HONORÁRIOS  -  MANDADO  DE  SEGURANÇA  -

CONDIÇÕES  DA  AÇÃO  -  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL  -

CONSTATAÇÃO  DE  FALTA  DE  ISENÇÃO  NA  ELABORAÇÃO

DO LAUDO PERICIAL.
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1. O fundamento utilizado no acórdão recorrido no sentido de que

a  impetrante  é  carecedora  do  direito  de  ação  porque  não

demonstrou seu direito líquido e certo confunde-se com o próprio

mérito da impetração.

2. O perito é auxiliar do juízo e deve pautar suas atividades com

o  máximo  de  isenção.  Quebrada  a  confiança  do  magistrado,  e

constatada a  falta  de  isenção  na  elaboração  do  laudo  pericial,

pode  o  juiz  determinar,  inclusive  de  ofício,  a  substituição  do

expert, com a devolução dos honorários à parte que não contribui

para o fato e se viu devidamente prejudicada.

3. Ao contrário do que alega a recorrente, é patente a quebra dos

princípios  da  confiança,  probidade  e  boa-fé  causados  por  ela

mesma,  não podendo, agora,  com abuso da confiança dada pelo

Juízo, voltar-se contra um fato por ela mesmo causado. Trata-se

da proibição do venire contra factum proprio.

4.  Ampla  defesa  observada  pelo  juiz,  propiciando  ao  perito

contra-arrazoar as alegações da parte antes de ser destituída de

sua função.

5.  Hipótese  em que  está  em discussão  a  própria  liberdade do

exercício profissional da recorrente, não sendo atribuição do juiz

o  encaminhamento,  ex  officio,  de  comunicações  ao  Crea.

Possibilidade  de  supressão  da  ampla  defesa  em  sede

administrativa.

Recurso  ordinário  da  primeira  recorrente  provido  em  parte,

apenas para excluir a remessa de ofício da comunicação ao CREA.
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(omissis)

(RMS  22.514/SP,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,

SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2007, DJe 18/11/2008)

No  entanto,  vê-se  que  o  projeto  tem  sido  implementado  e

divulgado na mídia sergipana como algo já definido, cuja configuração não mais poderia

ser  revista,  ainda  que  contenha  diversas  inconsistências,  ligadas  ao  avanço

indiscriminado  sobre  as  áreas  de  mangabeiras,  a  desconsideração  de  trechos

habitados  pelas  famílias  tradicionais  que  ali  extraem  as  mangabas  para  sua

subsistência,  bem  como  pela  ausência  de  previsão  de  obras  que  garantam  a

integridade daquela vegetação nativa. 

No entanto, precisam primeiro os réus guardarem respeito aos

direitos da comunidade extrativista catadora de mangaba, devem os réus adequarem

o seu projeto além de cumprir toda a legislação relacionada ao respeito à comunidade

atingida,  bem  como  às  exigências  ambientais  de  prévio  licenciamento  ambiental,

adequada caracterização da área,  inventário florestal,  discussão com os afetados,

consulta prévia, livre e informada, o que é condição para evitar a degradação social,

econômica e ambiental que se anuncia.  

Frise-se  que  em  pronunciamento  oficial,  o  atual  Prefeito

Municipal,  ao  comentar  sobre  o  projeto,  nada  menciona  acerca  da  existência  de

famílias  extrativistas  na  área,  o  que  demonstra  que  o  projeto  está  voltado  tão

somente à viabilização do conjunto habitacional, ignorando solenemente a existência e

os legítimos interesses dessas famílias, cuja invisibilização se busca a todo custo, mas

que existem e ocupam a área há longa data, extraindo dali o seu sustento, por meio do

cultivo e da extração dos frutos das mangabeiras.
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Assim se manifestou o alcaide, em seu recente pronunciamento: 

Elaboramos um plano que se inicia hoje com essa reunião. A próxima

semana será a  semana que a  Assistência  Social  irá  buscar  fazer os

aluguéis  sociais.  E  entre  os  dias  20  e  24  de  julho,  estaremos

transferindo todas as 836 famílias cadastradas, que serão removidas,

colocadas  em  aluguel  social  e  as  casas  serão  demolidas,  ficando  o

terreno para que a gente comece o trabalho de estruturação de base,

de terraplanagem para começar o projeto, que é a transformação das

mangabeiras em um conjunto habitacional com dignidade. 

O que se destaca aqui é que, feita a cessão com encargos, não se

pode admitir que o projeto tenha segmento da forma em que foi concebido, uma vez

que  a  continuidade  do  projeto,  na  forma  com  que  estabelecida,  não  cumpre  os

encargos previstos no instrumento de doação.

10 – DA AUSÊNCIA DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DE

MICRO E MACRODRENAGEM NA ÁREA, ATESTADA NOS AUTOS DA AÇÃO

CIVIL PÚBLICA N. 0002637.41.2009.4.05.8500. CONDENAÇÃO DOS MESMOS

ACIONADOS  A  NÃO  AUTORIZAR  NOVOS  EMPREENDIMENTOS.

DESOBEDIÊNCIA A ORDENS JUDICIAIS EXPRESSAS. 

Deve-se aqui pontuar a total irregularidade da obra anunciada pelo

Município de Aracaju, tendo em vista a interferência danosa em área onde qualquer

construção de empreendimento imobiliário está sub judice.

A atuação dos acionados é conduzida pelo ganho angariado a si

próprios pela falácia da oferta de moradia a pessoas vulneráveis. Porém, a verdade é
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que na área não existe, porque nunca foi implantada pelo Município e Emurb, qualquer

infraestrutura básica de drenagem e onde a DESO também não instalou estrutura de

esgotamento sanitário.

Assevere-se ainda que “o sonho da casa própria” é vendido pelos

acionados  em  atos  constantes  de  propaganda  nas  mídias  sociais,  como  blogs  de

jornalistas e instagram da prefeitura, com total encobertamento de que há um fator

que impossibilita a continuidade do projeto e que é a relevante circunstância de que o

Município  de Aracaju,  a  EMURB e a CAIXA, exatamente os ora acionados,  foram

condenados por sentença judicial oriunda da 1ª Vara Federal, a não implementar novos

empreendimentos na Zona de Expansão, enquanto não dotassem a região de sistemas

eficazes de esgotamento e de micro e macrodrenagem, o que está longe de acontecer,

havendo inclusive prazo de oito anos para essa implementação. 

Assim,  trata-se  de  área  de  interesse  federal,  com  vistas  à

proteção de 11 famílias extrativistas ameaçadas e sob proteção do Programa Federal

de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, ambientalmente sensível e abrangida

por ordem judicial de proibição de novas obras, o que evidentemente não condiz com o

discurso do Alcaide, no sentido de que estaria garantindo vida digna às pessoas de

baixa renda. 

Ao  contrário,  a  administração  municipal,  com  essa  conduta

açodada,  e  uma  propaganda  enganosa  para  os  que  eram  ocupantes  da  área,

prometendo-lhes  habitação  por  um  lado,  mas  deixando  de  seguir  a  lei  (estudos

ambientais, licenciamento ambiental, consulta à população tradicional, disponibilização

de  drenagem  e  esgotamento  sanitário  na  área  do  empreendimento)  termina  por

insuflar a divisão entre os diversos grupos vulneráveis.

De um lado ficam os ocupantes querendo massacrar os catadores
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de mangaba, certos de que eles “empatam” o sonho de terem casas, e de outro ficam

os catadores de mangaba, aterrorizados com as ameaças, as violências institucionais e

a lesão a seus direitos de subsistência.

É uma mentira dizer que o Município pode, no momento, iniciar a

implantação  do  empreendimento  e  atos  como  a  limpeza,  remoção  de  casas,

terraplanagem, como atos já iniciais dessa implantação estão totalmente à margem da

lei porque além de haver vedação judicial, inexiste licenciamento ambiental.

Diversas reuniões foram realizadas no âmbito do IC que instrui a

presente  inicial  e  como  resultado  dessas  tratativas,  a  EMURB,  por  meio  do

expediente externo n. 1349/2019, de 7 de agosto de 2019, alegou a existência de 7

famílias  extrativistas  localizadas  na  porção  da  área  denominada  Mangabeiras  Sul,

onde será implantado o empreendimento.

 Afirmou  que  as  áreas  denominadas  Mangabeira  Norte  e

Mangabeira Leste não seriam afetadas pelo projeto, que contemplaria ainda serviços

de coleta de esgoto, de modo a reforçar a proteção ao meio ambiente. 

Partiu  de  premissa  de  que  há  antecedente  jurídico  pela

impossibilidade de relocação do projeto habitacional (pelos fundamentos que diz ter

exposto na ata de reunião n. 16/2019. Afirma ter efetuado adaptações locacionais, de

modo a reduzir as áreas institucionais (destinadas a prédios e equipamentos públicos),

que antes compreendiam 1,85% da área total, e que passariam a ocupar 1,23% do total

(que compreende 236.218,96 M²). 

Ressaltou  5  medidas  complementares  que  reforçariam  a

preservação  ambiental,  quais  sejam:  a)  construção  de  via  de  contenção,  que

circundaria a área de extrativismo Mangabeira Sul, que seria de fácil visualização,

com fiscalização da população e  defesa contra futuras invasões;  b)  cercamento e
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sinalização da área de extrativismo afetada pelo projeto habitacional; c) construção

de prédio destinado à Guarda Municipal  ou à SEMA; d)  estruturação de curso de

manejo  da  mangaba  às  famílias;  e)  definição  de  programa de  educação  ambiental

visando à preservação do valor cultural da mangaba para o Estado de Sergipe. 

Afirmou  ter  conseguido  um  acréscimo  de  39,30%  de  área

protegida,  passando  de  6,64  ha  para  9,25  ha,  afirmando  que  tais  alterações  se

mostrariam suficientes  a  conciliar  os  interesses  das  famílias  extrativistas  com o

projeto de habitação. 

Em verdade, o discurso fácil não se sustenta diante de uma mera

análise superficial dos dados presentes na documentação que encarta essa exordial,

senão vejamos: 

Tratam-se  de  11  famílias  devidamente  distribuídas  de  forma

organizada em três áreas definidas, num total de 52 mil m², o que não condiz com as

alegações da EMURB, que tenta inflar seus dados, para induzir as partes em erro. 

Assim,  diversas  circunstâncias  impedem  a  continuidade  da

implementação do referido projeto: 

a) inexistência de estudo de impacto ambiental e de previsão de

medidas mitigatórias de compensação ambiental; 

b)  ausência  de  licenciamento  ambiental,  licença  prévia  ou  de

instalação;

c) inexistência de macrodrenagem ou microdrenagem na área, bem

como de sistema de esgotamento saniário, violando obrigações impostas em sentença

condenatória proferida nos autos da ação civil pública n. 0002634-41.2009.4.05.8500;

d)  desconsideração dos direitos previstos em lei,  referentes a

populações tradicionais;
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e)  ausência  de  deliberação  do  IBAMA e  da  ADEMA quanto  a

licenças para supressão de vegetação nativa, quais sejam as mangabeiras, cajueiros e

ouricuris  presentes  na  área,  que,  pelas  notícias  que  se  tem,  somam  quase  5  mil

árvores;

Enfim, as graves ilegalidades corroboram a tese ministerial de que

toda  a  deflagração  do  projeto  deve  ser  imediatamente  paralisada,  sob  pena  de

imposição de graves danos ambientais, sociais e econômicos, razão pela qual há que se

buscar  efetiva  tutela  judicial  para  a  proteção  do  ecossistema  e  da  população

tradicional que ali habita.

11 – DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DA POLÍTICA

NACIONAL  DE  MEIO  AMBIENTE  E  DA  SUA  IMPORTÂNCIA  PARA  A

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. DA NECESSIDADE DE O EMPREENDIMENTO

OBTER AS LICENÇAS AMBIENTAIS DEVIDAS.

Conforme assentado alhures, a nova ordem constitucional impôs

ao Estado e à coletividade verdadeiro dever de preservar e tutelar o meio ambiente.

Neste contexto, a respeito da obrigação do Poder Público em promover o controle das

atividades que sejam ou possam ser lesivas ao meio ambiente, além do já tratado art.

225, a Carta da República, no capítulo referente à organização político-administrativa

do Estado, em sede da repartição constitucional de competências entre os entes fe-

derados, dispõe ser competência material comum de todos estes entes a defesa e a

proteção do meio ambiente:

“Art. 23 – É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:
(...)
VI-  Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de
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suas formas;
VII- Preservar as florestas, a fauna e a flora;” (grifou-se)

Em sede infraconstitucional, o dever do Poder Público em preser-

var o meio ambiente é reforçado pela Lei 6.938/1981, que instituiu a Política Nacional

do Meio Ambiente e estabelece como princípio a atuação governamental em prol da

defesa ambiental:

Art. 2º. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a pre-

servação,  melhoria  e  recuperação  da  qualidade  ambiental  propícia  à

vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioe-

conômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignida-

de da vida humana, atendidos os seguintes princípios:

I  -  ação  governamental  na  manutenção  do  equilíbrio  ecológico,

considerando  o  meio  ambiente  como  um  patrimônio  público  a  ser

necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;

[...]

Ademais, dispõe o referido diploma legislativo:

Art. 5º - As diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente serão

formuladas em normas e planos, destinados a orientar a ação dos Go-

vernos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e

dos Municípios no que se relaciona com a preservação da qualidade am-

biental e manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios

estabelecidos no art. 2º desta Lei. 

Desta forma, extrai-se das normas constitucionais e legais ora

colacionadas que o Poder Público deve ter verdadeiro compromisso com a preservação

ambiental, devendo fazer uso de todos os instrumentos de que dispõe para tanto, de
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forma a conferir a máxima efetividade a este direito fundamental.

Nesta linha, o § 1º do art. 225 da Constituição estabelece, de ma-

neira exemplificativa, as formas pelas quais o Poder Público deve atuar para garantir a

efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, dentre os quais

destacamos aqui o controle que deve ser exercido sobre as atividades poluidoras:

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Pú-

blico:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o

manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do

País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de

material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais

e  seus  componentes  a  serem  especialmente  protegidos,  sendo  a

alteração  e  a  supressão  permitidas  somente  através  de  lei,  vedada

qualquer utilização que  comprometa  a  integridade dos  atributos  que

justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade

potencialmente  causadora  de  significativa  degradação  do  meio

ambiente,  estudo  prévio  de  impacto  ambiental,  a  que  se  dará

publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas,

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de

vida e o meio ambiente; 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a

conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
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VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas

que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de

espécies ou submetam os animais a crueldade.

A  Lei  6.938/1981,  que  instituiu  a  Política  Nacional  do  Meio

Ambiente,  apesar de editada anteriormente à Carta de 1988,  segue as diretrizes

traçadas  pelo  legislador  constituinte  originário  para  a  proteção  e  tutela  do  meio

ambiente, prevendo os instrumentos da PNMA, dentre eles, o licenciamento ambiental

de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ao meio ambiente:

Art 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:

(...)

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras;

Por sua vez, a Lei Complementar 140/2011 define o que vem a ser

o licenciamento ambiental:

Art. 2o Para os fins desta Lei Complementar, consideram-se:

I - licenciamento ambiental: o procedimento administrativo destinado a

licenciar  atividades  ou  empreendimentos  utilizadores  de  recursos

ambientais,  efetiva  ou  potencialmente  poluidores  ou  capazes,  sob

qualquer forma, de causar degradação ambiental;

Em igual sentido, a Resolução 237/1997 do CONAMA conceitua o

licenciamento ambiental  de forma semelhante,  assim como define e  estabelece as
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atividades que dependerão do prévio licenciamento ambiental para sua construção e

funcionamento;

Art.  1º  -  Para  efeito  desta  Resolução  são  adotadas  as  seguintes

definições:

I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o

órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação

e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos

ambientais,  consideradas  efetiva  ou  potencialmente  poluidoras  ou

daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental,

considerando  as  disposições  legais  e  regulamentares  e  as  normas

técnicas aplicáveis ao caso.

[...]

Art. 2º- A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e

operação  de  empreendimentos  e  atividades  utilizadoras  de  recursos

ambientais  consideradas  efetiva  ou  potencialmente  poluidoras,  bem

como  os  empreendimentos  capazes,  sob  qualquer  forma,  de  causar

degradação  ambiental,  dependerão  de  prévio  licenciamento  do  órgão

ambiental  competente,  sem  prejuízo  de  outras  licenças  legalmente

exigíveis.

De forma bastante semelhante, dispõe a Lei 6.938/1981 acerca

da exigência de prévio licenciamento ambiental:

Art.  10.  A  construção,  instalação,  ampliação  e  funcionamento  de

estabelecimentos  e  atividades  utilizadores  de  recursos  ambientais,

efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma,
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de causar degradação ambiental  dependerão de prévio licenciamento

ambiental.

Em âmbito  estadual,  a  Lei  5.858/2006  do  Estado  de  Sergipe

dispõe de forma semelhante:

Art.  30.  O  licenciamento  para  a  construção,  instalação,  ampliação,

alteração e operação de empreendimentos ou atividades utilizadoras de

recursos  ambientais,  consideradas  de  significativo  potencial  de

degradação ou poluição, depende da apresentação do Estudo Prévio de

Impacto  Ambiental  (EIA)  e  do  respectivo  Relatório  de  Impacto

Ambiental (RIMA), a que se deve dar publicidade, pelo órgão ambiental

competente, garantida a realização de audiência pública, quando couber.

Destarte,  os  atos  relacionados  a  empreendimentos  que  são

considerados  como  efetiva  ou  potencialmente  poluidores,  tais  como  a  localização,

construção,  instalação,  ampliação,  modificação  e  operação  destas  atividades,

demandam  o  prévio  licenciamento  ambiental  perante  o  órgão  competente.  Este

procedimento se apresenta como um importante instrumento para viabilizar  que o

Poder Público cumpra seu dever de promover o controle das atividades poluidoras.

É,  portanto,  nítida  concretização  do  princípio  ambiental  da

prevenção, pois visa evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente; do princípio do

controle  do  poluidor  pelo  Poder  Público,  eis  que  este é  um dos  instrumentos  que

possibilita  o  exercício  do  poder  de  polícia  ambiental;  assim  como  do  princípio  do

desenvolvimento sustentável, apresentando-se como uma forma de compatibilização

do desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente.
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A  respeito  da  importância  deste  instrumento,  valemo-nos  das

palavras de Édis Milaré:

Como  ação  típica  e  indelegável  do  Poder  Executivo,  o  licenciamento

ambiental  constitui  importante  instrumento  de  gestão  do  meio

ambiente, na medida em que,  por meio dele, a Administração Pública

busca exercer o necessário controle sobre as atividades humanas que

interferem  nas  condições  ambientais,  de  forma  a  compatibilizar  o

desenvolvimento econômico com a preservação do equilíbrio ecológico.

Isto é, como prática do poder de polícia administrativa, não deve ser

considerado  um  obstáculo  teimoso  ao  desenvolvimento,  como,

infelizmente, muitos assim o enxergam.

(…)

A propósito, há que se ponderar que tais exigências decorrem, em sua

grande parte, de preceptivos insertos na Constituição Federal; os zelos

excessivos na proteção ambiental correm por conta de quem os invoca,

e não são particularmente numerosos. Por um lado, o meio ambiente –

com o seu equilíbrio ecológico e sem sua qualidade a ser preservada –

não pode ser objeto de barganha, dado que é patrimônio da coletividade

e bem inegociável.  Não pode haver desenvolvimento genuíno  se esse

patrimônio for sacrificado -  e a própria Carta Magna diz que há limites

para as atividades econômicas. Preservar o meio ambiente nos termo da

Constituição nõa significa emperrar o desenvolvimento do País, mas ao

contrário,  alicerçá-lo.  Daí  a  oportuna  qualificação  do  licenciamento

como “instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente”22

22 Ibidem, p. 795.
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No  mesmo  sentido  são  os  ensinamentos  de  Paulo  de  Bessa

Antunes:

O licenciamento  ambiental  é  uma  modalidade  de  controle  ambiental

específica  para  atividades  que,  devido  às  suas  dimensões,  sejam

potencialmente capazes de causar degradação ambiental.

O licenciamento ambiental é, juntamente com a fiscalização, a principal

manifestação  do  poder  de  polícia  exercido  pelo  Estado  sobre  as

atividades utilizadoras de recursos ambientais.23

A importância do licenciamento ambiental é ainda ressaltada pelo

estabelecimento  das  condicionantes  nas  licenças  ambientais,  que,  na  condição  de

exigências e obrigações impostas ao empreendedor, condicionam a própria licitude do

empreendimento. 

As condicionantes podem consistir em medidas preventivas (que

visam evitar a ocorrência de impactos negativos ao meio ambiente, suprimindo ações

que  tenham  este  potencial);  medidas  mitigadoras  (aquelas  que  têm  por  objetivo

atenuar os impactos gerados ao meio ambiente pelo empreendimento); e as medidas

compensatórias  (impõem  ao  empreendedor  que  ele  ofereça  uma  espécie  de

recompensa pelos impactos negativos que não podem ser mitigados ou evitados).

Constata-se,  assim,  que  tais  medidas  são  essenciais  para

compatibilizar  a  instalação  e  o  funcionamento  do  empreendimento  e  os  impactos

ambientais  decorrentes,  com  a  necessidade  de  preservação  do  meio  ambiente  e

23 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 17. ed. - São Paulo: Atlas, 2015. p. 187.
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garantir o desenvolvimento ecologicamente sustentável. Esta circunstância acentua a

necessidade de licenciamento ambiental dos empreendimentos que a lei caracterizar

como passíveis desta medida. 

O  licenciamento  ambiental  é  um  procedimento  administrativo

geralmente divido em três etapas trifásico, que culminam, cada uma, na expedição dos

atos  denominados  "licença",  caso  o  empreendedor  cumpra  todos  os  requisitos

impostos pelo órgão competente.

Na  primeira  delas,  a  "licença  prévia",  avaliam-se  os  impactos

ambientais do empreendimento, cotejando ônus e bônus e definindo-se acerca de sua

melhor  localização  e  viabilidade  ambiental.  Na  segunda,  intitulada  "licença  de

instalação", são autorizadas as obras para concretização dos projetos apresentados a

partir  da  declaração,  pelo  licenciador,  de  que  o  empreendimento  é  viável

ambientalmente. Por fim, na "licença de operação" é verificado se a execução das

obras se encontra em conformidade com o planejado, possibilitando-se, finalmente, o

funcionamento do empreendimento.

Assim,  o  licenciamento  ambiental  é  um  dos  importantes

instrumentos de que dispõe o Poder Público para garantir efetividade ao postulado

constitucional de defesa e preservação do meio ambiente e dos recursos naturais,

devendo, por conseguinte, garantir a máxima eficácia a este instrumento.

Este panorama jurídico foi traçado para enfatizar a importância

de que os acionados sejam compelidos a obter as licenças ambientais necessárias

do  projeto  imobiliário,  de  modo  que,  sem  que  sejam  obtidos  estes  atos
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autorizativos,  torna-se  inviável  propagandear  e  iniciar  a  implementação  do

projeto, quando não se tem estudos ambientais ainda e não se sabe sequer da

sua viabilidade ambiental, devendo, inclusive, serem suspensas qualquer atividade

preparatória até que esteja plenamente regularizado ambientalmente.

Assim,  sendo  considerado  como  efetiva  ou  potencialmente

poluidor,  e,  por  conseguinte,  demandando  licenciamento  ambiental  para  a  sua

instalação  e  funcionamento,  suas  atividades  não  podem  subsistir  até  que  sejam

providenciadas as licenças devidas.

Conforme consta da narrativa acima exposta, é inquestionável que

o empreendimento relacionado ao conjunto habitacional das Mangabeiras, chamado de

Complexo Habitacional Irmã Dulce dos Pobres, por ser considerado como atividade

efetiva ou potencialmente poluidora, demanda licenciamento ambiental para poder ser

iniciado.

Com efeito,  o empreendimento está sendo iniciado na Zona de

Expansão de Aracaju,  inclusive com o já funcionamento de máquinas no local,  para

limpeza do terreno, sem qualquer participação prévia de órgãos ambientais. Árvores

já foram derrubadas sem a existência  de autorização  de  corte.  Antes  de se ter

qualquer  avaliação  sobre  a  viabilidade  ambiental  do  projeto,  já  se  inciaram ações

concretas na área.

Como já destacado, a área possui uma nascente que se dirige ao

Rio Santa Maria, e possui uma área de vegetação nativa, com número estimado de 5

mil árvores que são os últimos remanescentes de áreas extrativistas da mangabeiras
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em Aracaju.  Ademais a área é inserida no contexto da ZEA, que possui  complexa

situação ligada a lençóis freáticos aflorantes com permanentes riscos de alagamento.

A  ausência  de  licenciamento  é  patente  e  reconhecida  pelos

próprios  acionados,  conforme  se  vê  da  resposta  enviada  pela  EMURB e  SEMA à

requisição do MPF quanto aos estudos ambientais que tivessem baseado o projeto: 

Em resposta ao Ofício MPF 297/2019, que visa instruir Procedimento

Administrativo  n.  1.35.000.000381/2015-41,  solicitando  os

estudos/relatórios  técnicos,  autorizações,  licenças  ambientais

porventura  existentes  relacionados  ao  Projeto  Habitacional  do

Município de Aracaju, cujo objeto é a construção de casas populares

localizadas no Bairro Santa Maria, localidade denominada “invasão das

mangabeiras”. 

Informamos que a presente demanda foi protocolada pela EMURB neste

órgão (SEMA), em caráter preliminar sobre o trâmite de licenciamento

ambiental cabível. Oportunamente, foi respondido que necessitaríamos

de  mais  informações  para  análise  no  rito  ordinário,  na  fase  prévia,

instalação  e  operação.  Sendo  assim,  ainda  não  temos  estudos  e

projetos ambientais mais aprofundados. Entretanto,  em consulta  à

ADEMA, observamos que a área em questão fora objeto de EIA/RIMA

analisado  por  aquela  instituição.  (Documentos  em  anexo:  1.  Parecer

Técnico n. 637/2008 – ADEMA; 2. Informação Técnica n. 301/2019 –

SEMA). 
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Note-se  que  o  órgão  ambiental  municipal  utilizou-se  de  antigo

Estudo de Impacto Ambiental datado de 2008, confeccionado pela ADEMA para outra

finalidade,  sob  o  argumento  de  que  o  seu  projeto  de  urbanização  da  comunidade

Mangabeira  seria  parte  integrante  desse  processo  aprovado,  o  que  é  totalmente

incabível.

O argumento é eivado de licenciosidade e de um absurdo ímpar! A

sua inconsistência é flagrante vez que, além da ausência de licença prévia, apresentou-

se  antigo  estudo  ambiental  relacionado  à  implantação  de  outros  empreendimentos

diversos e em local diferente do empreendimento e da área objeto da presente ação,

para  a  qual  a  Constituição  e  a  legislação  pertinente  exige  Estudo  de  Impacto

Ambiental atual e específico. 

 A atitude dos acionados, portanto, revelam a gravidade da ilegal

implantação do referido conjunto habitacional, diante da total ausência de definição

quanto  aos  impactos  negativos  e  às  limitações  sanitárias  já  notórias  na  região.

Ademais, não há no ordenamento jurídico previsão de aproveitamento de estudos e

licenças ambientais pretéritas e antigas a subsidiar a implantação de empreendimento

novo e de grande porte,  a ser instalado 12 anos depois,  com ameaça à coesão de

comunidade tradicional extrativista e devastação de suas áreas de vegetação nativa. 

Tais impactos negativos necessitam ser controlados pelo Poder

Público por meio da imposição das necessárias medidas preventivas, mitigadoras e até

compensatórias, a título de condicionantes no bojo das licenças ambientais, evitando

que  o  empreendimento  venha causar  prejuízos  ecológicos  e  sociais,  sobretudo  em

razão das graves consequências para toda a ZEA. 
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Em verdade, o empreendimento já se encontra irregular desde a

sua concepção, pois o seu responsável deveria ter iniciado o processo de licenciamento

ambiental  antes  mesmo  do  início  da  sua  instalação  e  de  uma  promessa  de  sua

realização, uma vez que deveria ter obtido a licença prévia, para atestar a viabilidade

do empreendimento, e mais ainda a licença de instalação, antes de dar início a atos

concretos com o uso de máquinas e derrubada de árvores no local.

Não  custa  rememorar  que,  nos  termos  do  Decreto  Federal  n.

6.514/2008, constitui infração administrativa contra o meio ambiente a instalação e o

funcionamento de empreendimentos utilizadores de recursos naturais, considerados

como efetiva  ou  potencialmente  poluidores,  sem o  devido  licenciamento  ambiental

perante os órgãos competentes:

Art.  66.  Construir,  reformar,  ampliar,  instalar  ou  fazer  funcionar

estabelecimentos,  atividades,  obras  ou  serviços  utilizadores  de

recursos  ambientais,  considerados  efetiva  ou  potencialmente

poluidores,  sem  licença  ou  autorização  dos  órgãos  ambientais

competentes,  em desacordo com a licença obtida ou contrariando as

normas legais e regulamentos pertinentes:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez 

milhões de reais)

Outrossim,  a  conduta  também  constitui  crime  ambiental

tipificado na Lei 9.605/1999:
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Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em

qualquer  parte  do  território  nacional,  estabelecimentos,  obras  ou

serviços  potencialmente  poluidores,  sem  licença  ou  autorização  dos

órgãos  ambientais  competentes,  ou  contrariando  as  normas  legais  e

regulamentares pertinentes:

Pena  -  detenção,  de um a  seis  meses,  ou  multa,  ou  ambas  as  penas

cumulativamente.

Tais  preceitos  sancionatórios  demonstram  a  gravidade  da

conduta da requerida em dar início a atos concretos de instalação de empreendimento

sem o devido licenciamento ambiental.

Neste contexto, cumpre ressaltar que o desrespeito às normas

ambientais enseja a aplicação de medidas administrativas previstas na Lei 9.605/1998

em  desfavor  do  poluidor  e  de  seu  empreendimento,  dentre  elas  o  embargo  da

atividade, a suspensão do seu funcionamento  e  a  demolição  da  obra,  conforme  se

extrai da combinação do art. 72, caput, com o seu § 7º, do mencionado diploma legal:

Art.  72.  As  infrações  administrativas  são  punidas  com as  seguintes

sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora,

instrumentos,  petrechos,  equipamentos  ou  veículos  de  qualquer

natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;
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VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra ou atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X – (VETADO)

XI - restritiva de direitos.

(…)

§ 7º As sanções indicadas nos incisos VI a IX do  caput  serão

aplicadas  quando  o  produto,  a  obra,  a  atividade  ou  o

estabelecimento não estiverem obedecendo às prescrições legais ou

regulamentares. 

Nesse sentido, considerando toda a importância e a necessidade

do  licenciamento  ambiental,  em  vista  da  argumentação  tecida  neste  tópico  e  no

anterior,  em  vista  dos  preceitos  legais  ora  invocados,  é  de  se  concluir  que  o

empreendimento promovidos pelos acionados não pode ser implantado até que obtenha

as  licenças  ambientais  necessárias  e  esteja  regular  perante  os  órgãos  ambientais

competentes,  por  se  tratar  de  área  ambientalmente  sensível  e  de  interesse

extrativista.

Se  tais  medidas  podem  ser  impostas  administrativamente,

também  podem  ser  estabelecidas  pelo  Poder  Judiciário,  quando  devidamente

provocado diante de inegáveis ilícitos ambientais.

Desse modo, tendo em vista que as tratativas desenvolvidas na

fase administrativa não foram suficientes para compelir os réus a se absterem de

provocar novos ilícitos ambientais, é mister que o Judiciário, já em sede de tutela de
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urgência, determine a suspensão das atividades do empreendimento e a proibição de

realização  de  atos  relacionados  à  construção  e  ampliação  das  estruturas  já

existentes,  até  que  o  empreendimento  esteja  plenamente  regularizado

ambientalmente.

Outrossim, pelos mesmos fundamentos, caso os réus não adotem

as  providências  necessárias  para  obter  a  regularização  ambiental,  ou  mesmo  se

constate  a  inviabilidade  ambiental  do  empreendimento  ou  do  seu  licenciamento

ambiental,  por qualquer razão,  inclusive,  em função de manifestação superveniente

dos órgãos ambientais nesse sentido, deve ser determinada a completa adequação do

projeto, com a adaptação de suas estruturas e da distribuição espacial das unidades

imobiliárias  e  equipamentos  públicos,  bem  como  deve  proceder  à  recuperação

ambiental da área degrada, caso se faça necessário.

12  -  DO  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  FIRMADO  COM  A  CAIXA.

RECURSOS DO FGTS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E RESPONSABILIDADE

AMBIENTAL.  DEVER  DE  PREVENÇÃO  E  RESPONSABILIDADE  POR  DANOS

AMBIENTAIS DO AGENTE FINANCEIRO. 

A importância e responsabilidade das instituições financeiras na

proteção do meio ambiente é um tema que tem sido melhor investigado atualmente, a

partir da sistematização de diversos instrumentos legais inseridos no ordenamento

jurídico, que impõe aos financiadores de projetos utilizadores de recursos naturais, a

necessária compatibilidade com as normas ambientais. 

A  implantação  de  atividades  econômicas  de  grande  porte,

PÁGINA 208 DE 276
MPF – Procuradoria da República em Sergipe

Av. BeirMar, 1064, Praia Treze de Julho, Aracaju-SE, 49020-010
PABX: (0xx79)3301-3700 - FAX: (0xx79)3301-3830 

208/276



 - 

Ministério Público Federal
Procuradoria da República em Sergipe

incluindo  projetos  habitacionais  como  o  tratado  na  presente  ação,  é  comumente

viabilizada mediante operações de crédito, por meio das quais o empreendedor tem

acesso a recursos oriundos de instituições financeiras, públicas ou privadas. 

Essa submissão da instituição financeira à responsabilização por

danos ambientais advindos da implementação de atividades financiadas é demonstrada

pela conjugação de diversos dispositivos constitucionais. 

Deve-se  destacar,  em  um  primeiro  momento,  a  norma

constitucional matriz que impõe aos atores sociais a defesa do equilíbrio ecológico, a

proteção de espaços de especial interesse ecológico, bem como a realização de estudo

ambiental prévio para a viabilização de empreendimentos poluidores.  

Art.  225.  Todos  têm  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de

vida,  impondo-se  ao  Poder  Público  e  à  coletividade  o  dever  de

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º  Para  assegurar  a  efetividade  desse  direito,  incumbe  ao  Poder

Público:

(…) 

III  -  definir,  em  todas  as  unidades  da  Federação,  espaços

territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos,

sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei,

vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos

que justifiquem sua proteção; 
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IV -  exigir,  na  forma  da  lei,  para  instalação  de  obra ou atividade

potencialmente  causadora  de  significativa  degradação  do  meio

ambiente,  estudo  prévio  de  impacto  ambiental,  a  que  se  dará

publicidade;

Frise-se  também  que  a  atividade  econômica,  viabilizada  pela

disponibilidade  de  recursos  financeiros  via  financiamento,  está  necessariamente

vinculada à observância das normas ambientais, por expressa imposição constitucional:

Art.  170.  A ordem econômica,  fundada  na  valorização  do  trabalho

humano  e  na  livre  iniciativa,  tem  por  fim  assegurar  a  todos

existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os

seguintes princípios:

(…) 

VI  -  defesa  do  meio  ambiente,  inclusive  mediante  tratamento

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e

de seus processos de elaboração e prestação;         (Redação dada pela

Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

Seguindo  essas  premissas,  o  art.  192  da  Constituição  Federal

harmoniza  o  sistema financeiro  nacional  com as  premissas  ambientais,  de  modo  a

promover  o  desenvolvimento  equilibrado  e  sustentável  do  país  e  a  servir  aos

interesses da coletividade, expondo, assim, a função social da atividade financeira e

delegando à lei complementar a sua regulamentação: 

Art.  192.  O  sistema  financeiro  nacional,  estruturado  de  forma  a

promover  o  desenvolvimento  equilibrado  do  País e  a  servir  aos
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interesses  da  coletividade,  em  todas  as  partes  que  o  compõem,

abrangendo  as  cooperativas  de  crédito,  será  regulado  por  leis

complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital

estrangeiro nas instituições que o integram.

Vê-se,  portanto,  que  o  regramento  da  atividade  financeira  é

indissociável  dos  comandos constitucionais  inscritos no capítulo  do meio  ambiente,

uma vez que as instituições financeiras fornecem os meios econômicos usados como

meio de concretização de grandes empreendimentos que impactam sobremaneira o

meio ambiente: 

Desses  dispositivos  se  extrai  que  a  Constituição  Federal

condicionou a viabilização de grandes projetos à consecução de Estudo de Impacto

Ambiental  e  ao  licenciamento  ambiental,  providência  que  deve  condicionar  o

financiamento de projetos que causam significativa degradação ambiental. 

Daí decorre o dever do Poder Público, incluindo as suas próprias

institucionais financeiras, de defender e preservar o equilíbrio do meio ambiente, aqui

representado por grande área de mangabeiras,  cujo manejo é  realizado de forma

sustentável pela comunidade extrativista, que deve ser harmonizado com o direito de

moradia do grupo ocupante das áreas adjacentes. 

No plano  infraconstitucional,  destacam-se  os  artigos  3º,  inciso

IV, e 4º, inciso VII, da Lei n. 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente),

de onde se extrai a responsabilidade das instituições que financiam empreendimentos

poluidores como verdadeiros poluidores indiretos:  

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
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(...)

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,

responsável,  direta  ou  indiretamente,  por  atividade  causadora  de

degradação ambiental;

(...)

Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar

e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela

utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

A  Lei  n.  4.595/1964  traz  para  o  plano  infraconstitucional  a

função social da atividade financeira, objetivando o progresso econômico e social do

país,  que se relaciona com programas habitacionais focados na redução do  déficit

habitacional de forma harmônica com a preservação ambiental:

Art. 2º Fica extinto o Conselho da atual Superintendência da Moeda e

do Crédito, e criado em substituição, o Conselho Monetário Nacional,

com a finalidade de formular a política da moeda e do crédito

como previsto nesta lei,  objetivando o progresso econômico e social

do País.

Art. 3º A política do Conselho Monetário Nacional objetivará:

(...)
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IV - Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras,

quer públicas, quer privadas; tendo em vista propiciar, nas diferentes

regiões do País, condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico

da economia nacional;

Tais  normas  constitucionais  e  legais  evidenciam  a

responsabilidade  das  instituições  financeiras  quanto  à  regularidade  ambiental  dos

projetos  que  financiam,  de  modo  a  vincular  suas  decisões  concessivas  de  crédito

habitacional  ao  respeito  à  integridade  do  meio  ambiente.  A  inclusão  da  variável

ambiental  nesses contratos,  portanto,  é medida que se impõe,  seja para viabilizar

ações  preventivas  que  condicionem  a  liberação  dos  recursos,  seja  para  buscar  a

reparação pelos danos ambientais efetivamente causados. 

No caso dos  autos,  há  grave afetação  de importante e  ampla

vegetação  nativa,  de  nascente,  da  drenagem  da  área,  bem  como  de  comunidade

tradicional que desenvolve atividades de manejo sustentável e extrativismo regular no

local onde será instalado o projeto. 

A  partir  desse  arcabouço  constitucional,  que  exige  a

compatibilização  da  atividade  econômica  com  a  necessária  preservação  ambiental,

diversas iniciativas foram sendo implementadas tanto no plano internacional quanto no

Brasil, com acolhimento de suas normas pelas principais instituições financeiras do

país.

No plano internacional, destacam-se os seguintes compromissos:

a) Princípios do Equador (The Equador Principles): conjunto de

diretrizes lançado em junho de 2003 por 10 grandes bancos privados mundiais, que

tem  como  base  as  políticas  sociais  e  ambientais  da  IFC  -  International  Finance
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Corporation. 

Tais regras destinam-se a identificar e avaliar os riscos sociais e

ambientais  associados  ao  financiamento  de  projetos  de  valor  superior  a  U$  10

milhões24.  Há 73 bancos signatários dos Princípios do Equador ao redor do mundo,

responsáveis  por  praticamente  100% do  mercado  global  de  operações  de  project

finance.  Os bancos brasileiros signatários são:  Itáu-Unibanco,  Bradesco,  Banco do

Brasil e   Caixa Econômica Federal  , além de bancos internacionais que atuam no país,

como, por exemplo, o HSBC, Santander e Citibank. 

Assim,  nota-se  que  a  CAIXA  é  signatária  dos  Princípios  do

Equador25, conceituado por Roberta Danelon Leonhardt26 como o conjunto de critérios

socioambientais de adoção voluntária por instituições financeiras em nível mundial,

referenciados nos Padrões de Desempenho sobre Sustentabilidade Socioambiental da

International Finance Corporation (IFC) e nas Diretrizes de Meio Ambiente, Saúde e

Segurança do Grupo Banco Mundial. 

Com efeito, declara a própria acionada em seu site institucional

que  “A CAIXA é uma instituição  financeira,  signatária  dos  Princípios  do  Equador,

100% pública, que exerce um papel fundamental no desenvolvimento urbano uma vez

que prioriza setores como habitação, saneamento básico, infraestrutura e prestação

de serviços.”

Nesse sentido, o banco público declara no seu Marco de Gestão

Socioambiental – Projeto FinBRAZEEC Caixa27 - que a sua Política Socioambiental tem

como objetivo assegurar a atuação sustentável da CAIXA e suas subsidiárias, a partir

24 Valor posteriormente atualizado para o montante de 
25 http://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-relatorio-sustentabilidade/Equator_Principles_Portugues_2013.pdf
26 Artigo publicado por Roberta Danelon Leonhardt, com colaboração de Mariana Gracioso Barbosa, disponível em

https://www.machadomeyer.com.br/pt/imprensa-ij/financiamento-verde-difunde-praticas-socioambientais
27 Disponível em www.caixa.gov.br › FinBrazeec_Outline_ESSAfinal
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da  integração  das  dimensões  social  e  ambiental  na  sua  estratégia,  garantindo  a

incorporação  dos  princípios  e  diretrizes  desta  Política  nos  negócios,  processos  e

relacionamentos com as partes interessadas. 

Para tanto, afirma adotar modelos de avaliação e gerenciamento

do risco socioambiental nos seus processos, produtos, negócios e serviços, de forma a

garantir:  a)  a  identificação,  classificação,  avaliação,  monitoramento,  mitigação  e

controle  do  risco  socioambiental  nas  atividades  e  operações  da  CAIXA,  e  b) a

aplicação  das  diretrizes  estabelecidas  pelos  Princípios  do  Equador  e  demais

protocolos,  pactos  e  convenções  nacionais  e  internacionais,  quando  aplicáveis,  na

gestão de ativos (próprios e de terceiros), nas operações corporativas e nas análises

de riscos de clientes e de projetos.

Dentre  os  princípios  do  Equador  adotados  pela  instituição

financeira acionada, destacam-se os de n. 3 e 5: 

Princípio 3: Padrões Socioambientais Aplicáveis

O  processo  de  Avaliação  deve,  antes  de  mais  nada,  verificar  a

conformidade  do  Projeto  com  a  lei,  as  regulamentações  e  licenças

pertinentes do país anfitrião no âmbito socioambiental.

As  EPFIs  operam  em  diversos  mercados:  alguns  com  governança

socioambiental,  estruturas  jurídicas  e  capacidade  institucional

robustas que visam a proteger a população e o meio ambiente;  e

alguns com capacidade institucional e técnica de gerenciar as questões

socioambientais em evolução.

Princípio 5: Engajamento de Partes Interessadas

Para todos os Projetos das Categorias A e B,  a EPFI exigirá que o

cliente  demonstre  o  Engajamento  efetivo  de  Partes  Interessadas,
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como um processo contínuo, estruturado e culturalmente apropriado,

junto às Comunidades Afetadas e, quando pertinente, junto a Outras

Partes  Interessadas.  Quando  o  Projeto  tiver  potencial  de  gerar

impactos adversos significativos sobre as Comunidades Afetadas, o

cliente deverá promover um processo de Consulta e Participação

Informada.  O  cliente  deverá  adequar  o  processo  de  consulta  aos

seguintes  fatores:  os  riscos  e  impactos  do  Projeto;  a  fase  de

desenvolvimento  em que  o  Projeto  se  encontra;  as  preferências  de

idioma  das  Comunidades  Afetadas  e  seus  processos  de  tomada  de

decisões;  e  as  necessidades  de  grupos  vulneráveis  ou  em

desvantagem. Este processo deve ser livre de manipulação externa,

interferências, coerção ou intimidação.

Para facilitar o Engajamento de Partes Interessadas, o cliente deverá,

na  proporção  dos  riscos  e  impactos  do  Projeto,  ter  prontamente

disponível  a  Documentação  de  Avaliação  para  as  Comunidades

Afetadas,  e,  quando  pertinente,  também  para  Outras  Partes

Interessadas,  no  idioma  local  e  de  uma  forma  culturalmente

apropriada.

O  cliente  levará  em  consideração  e  documentará  os  resultados  do

processo de Engajamento de Partes Interessadas, inclusive qualquer

ação acordada no seu decorrer.  Em Projetos com riscos e impactos

socioambientais  adversos,  a  divulgação  de  informações  deverá  ser

contínua e começar logo no início do processo de Avaliação – ou, pelo

menos, antes do início de construção do Projeto. 

Marco Antônio Dias e Henrique Altemani de Oliveira28 ao estudar

28 Disponível em www.site.mppr.mp.br › arquivos › File › 3_Doutrina
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o  tema,  especula  que  a  sociedade  brasileira,  por  desconhecer  a  existência  dos

Princípios do Equador (PE), estaria em desvantagem para mobilizar-se ou reagir diante

da constatação de que os compromissos assumidos  pelos bancos signatários deste

documento estariam sendo descumpridos.

Anotam  os  autores,  a  propósito  da  evolução  da  temática

ambiental ao longo do século, o contexto de implantação de um canal de diálogo entre

as instituições bancárias e a sociedade civil: 

O  movimento  iniciado  no  final  do  século  passado,  tal  como  a

Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  e  o  Fórum  Global  (Rio-92),  deixam  claramente  em

evidência um perfil complexo e multidimensional de grande capacidade

de  ação  ética  e  comunicativa,  que  o  conduz  para  um  eixo  social

fundamental, na direção de uma maior cooperação entre nações, povos,

culturas, espécies e indivíduos (Leis, 1993).

Foi  nesta  direção,  em  2003,  que  o  Banco  Mundial  por  meio  do

International Finance Corporation (IFC) e um grupo de bancos privados

caminham ao lançar os Princípios do Equador, um conjunto de critérios

socioambientais  usados  na  avaliação  de  crédito  a  projetos  de

infraestrutura  com  valor  acima  de  U$10  milhões.  Os  critérios  são

baseados  nos  padrões  ambientais  do  Banco  Mundial  e  nas  políticas

sociais do International.

b)  Princípios  para  o  Investimento  Responsável (PRI  –  The

Principles  for  Responsible  Investment):  conjunto  de  diretrizes  visando  incorporar

questões sociais, ambientais e de governança corporativa nos processos de decisão de
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investimentos. Os Princípios foram lançados em 2006 pela Organização das Nações

Unidas  em  parceria  com  o  PNUMA  (Programa  das  Nações  Unidas  para  o  Meio

Ambiente  –  UNEP FI  United Nations  Environent  Programme Finance  Initiative)  e

Pacto Global (United Nations Global Compact). Existem 997 organizações signatárias

do PRI, das quais 54 brasileiras (Fonte: PRI, fevereiro de 2012). A PREVI (fundo de

pensão dos funcionários do Banco do Brasil) teve a liderança mundial no lançamento do

PRI. 

Por  meio  do  UNEP  –  United  Nations  Environment  Programme,

Declaração  internacional  dos  bancos  sobre  meio  ambiente  e  desenvolvimento

sustentável, assinada em Nova York, em maio de 1992, mais de 30 bancos comerciais

de  23  países,  que  se  comprometeram,  pela  primeira  vez,  a  observar  a  questão

ambiental  na  análise  e  na  concessão  de  crédito  (disponível  em

http://www.unepfi.org/signatories/statementes/fi/portuguese,  acesso  em  6  de

janeiro de 2005). 

Segundo Santos Júnior (1997, p. 41), à época apenas um banco

brasileiro havia subscrito a Declaração: Banco do Estado de São Paulo (Banespa). Em

1995, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) também a

assinou, ratificando sua atuação como empreendedor de políticas e práticas bancárias

em harmonia com a promoção de modelo de desenvolvimento comprometido com as

necessidades das gerações futuras. 

Conforme declaração institucional  emitida em seu Relatório  de

Sustentabilidade divulgado em 201629, A CAIXA aderiu às suas diretrizes e 2013, a

partir das quais vincula suas decisões de investimento ao atendimento de diversos
29 https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-relatorio-sustentabilidade/

Relatorio_de_Sustentabilidade_Caixa_2016.pdf
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requisitos, dentre eles o que denomina de riscos materiais de sustentabilidade.

Confiram-se os compromissos assumidos nesse documento:

 

Com adesão voluntária ao PRI desde 2013, a CAIXA está desenvolvendo

ações que, futuramente, integrarão uma política formal relacionada à

inserção de critérios socioambientais e de governança nas decisões de

investimentos,  bem  como  à  alocação  de  seu  portfolio  levando  em

consideração  os  riscos  materiais  de  sustentabilidade.  Anualmente,

publica  o  PRI  Reporting  Framework,  que  traz  o  detalhamento  dos

valores  sob  administração  (AuM)  e  as  iniciativas  relacionadas  aos

investimentos  responsáveis  em  ativos  de  renda  variável  e  outras

classes. 

(…) 

Política Socioambiental do FGTS

G4-DMA-FS1

A Política Socioambiental do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

(FGTS), aprovada pelo Conselho Curador do FGTS em 2014 (Resolução

761), foi regulamentada pelas Instruções Normativas números 10, 11 e

12 do Ministério das Cidades, publicadas no Diário Oficial da União em

10 de junho de 2015. Com a aprovação dessa política, foram fixadas as

diretrizes  de  aplicação  de  recursos  do  FGTS  nas  áreas  de

saneamento básico,  habitação e infraestrutura urbana,  com foco na

prevenção e mitigação de impactos ambientais,  no  uso responsável

dos recursos naturais, na proteção aos direitos dos trabalhadores e

dos  direitos  humanos  e  na  proteção  aos  patrimônios  histórico,

cultural, artístico, paisagístico e arqueológico.
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No Brasil, deve-se destacar as seguintes iniciativas: 

c)  Protocolo  Verde,  lançado  em  1995  pelos  bancos  públicos

federais BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste

do Brasil, cujo compromisso foi renovado em 2008.

Esse  protocolo  é  fruto  de  iniciativa  governamental,  que  se

concretizou em reunião dos Ministérios do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e

Amazônia Legal, da Fazenda, dentre outros, bem como de diversas entidades, como o

Banco  Central  do  Brasil  e  IBAMA,  e  instituições  financeiras,  detre  elas  a  Caixa

Econômica Federal, reunidos em um Grupo de Trabalho. 

A sua realização se deu com o objetivo de elaborar proposta de

diretrizes,  estratégias e  mecanismos operacionais  para a  incorporação  da variável

ambiental no processo de gestão e concessão de crédito oficial e benefícios fiscais às

atividades produtivas. 

Esse  protocolo  estabelece  princípios  mais  abrangentes  e

objetivos nas análises de riscos de clientes, de projetos de investimento e de gestão

de  recursos.  Entre  suas  diretrizes,  destaca-se  a  oferta  de  financiamentos  mais

acessíveis para as atividades e projetos que promovam o desenvolvimento sustentável.

Com resultado dos trabalhos, foi editada uma Carta de Princípios

para o Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Protocolo Verde, que estabelece

cinco  princípios  em  seu  art.  2º,  com  expressa  referência  ao  princípio  do

desenvolvimento sustentável,  ao declarar diversos objetivos,  dentre os quais  o de

“financiar o desenvolvimento com sustentabilidade, por meio de linhas de créditos e

programas que promovam a qualidade de vida da população,  o uso sustentável  dos

recursos  naturais  e  a  proteção ambiental”  e,  ainda,  de  “considerar  os  impactos e
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custos socioambientais na gestão de ativos (próprios e de terceiros) e nas análises de

risco de clientes e de projetos de investimentos, tendo por base a Política Nacional

de Meio Ambiente”. 

Confiram-se dois princípios enunciados no seu Anexo 1:

Os bancos abaixo assinados reconhecem que podem cumprir um papel

indispensável  na  busca  de  um  desenvolvimento  sustentável  que

pressuponha uma contínua melhoria  no bem estar da sociedade e da

qualidade  do  meio  ambiente.  Para  tanto,  propõem-se  a  empreender

políticas e práticas bancárias que estejam sempre e cada vez mais em

harmonia  com  o  objetivo  de  promover  um  desenvolvimento  que  não

comprometa as necessidades das gerações futuras.

(…)

3.  O  setor  bancário  deve  privilegiar  de  forma  crescente  o

financiamento  de  projetos  que  não  sejam  agressivos  ao  meio

ambiente ou que apresentem características de sustentabilidade.

4.  Os  riscos  ambientais  devem ser  considerados  nas  análises  e  nas

condições de financiamento.

5.  A gestão ambiental requer a adoção de práticas que antecipem e

previnam degradações do meio ambiente.

(…) 

10.  Os  princípios  aqui  assumidos  devem  constituir  compromisso  de

todas as instituições financeiras. 

Assinam:  Banco  do  Brasil  S.A.,  Caixa  Econômica  Federal,  Banco  do

Nordeste do Brasil S. A., Banco da Amazônia S.A., Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social. 

Em 2008, os mesmos signatários reafirmaram os compromissos
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anteriores,  editando uma atualização do documento denominado como Protocolo de

Intenções,  prevendo  diversos  princípios  a  serem  cumpridos,  dentre  os  quais  os

seguintes: 

Os  bancos  signatários  se  comprometem  a  implementar  os

seguintes princípios:

(…) 

II -  Considerar  os  impactos  e  custos  socioambientais  na  gestão  de

ativos (próprios e de terceiros) e nas análises de risco de clientes e de

projetos de investimento, tendo por base a

Política  Nacional  de  Meio  Ambiente,  observadas  as  seguintes

diretrizes:

a)  Condicionar  o  financiamento  de  empreendimentos  e  atividades,

potencial ou efetivamente poluidores ou que utilizem recursos naturais

no  processo  produtivo,  ao  Licenciamento  Ambiental,  conforme

legislação ambiental vigente;

b)  Incorporar  critérios  socioambientais  ao  processo  de  análise  e

concessão de crédito para projetos de investimentos, considerando a

magnitude  de  seus  impactos  e  riscos  e  a  necessidade  de  medidas

mitigadoras e compensatórias;

c) Efetuar a análise socioambiental de clientes cujas atividades exijam

o licenciamento ambiental e/ou que representem significativos impactos

sociais adversos;

d) Considerar nas análises de crédito as recomendações e restrições do

zoneamento  agroecológico  ou,  preferencialmente,  do  zoneamento

ecológico-econômico, quando houver; e

e) Desenvolver e aplicar, compartilhadamente, padrões de desempenho
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socioambiental por setor produtivo para apoiar a avaliação de projetos

de médio e alto impacto negativo.

 

A CAIXA, ao prestigiar tais compromissos, reconhece a adesão

ao referido protocolo, conforme se verifica de declarações publicadas em seu site

institucional30:  

A CAIXA, alinhada aos princípios de responsabilidade socioambiental,

verifica a conformidade das empresas com que realiza negócios e que

desempenham  atividades  sujeitas  ao  licenciamento  ambiental.  Além

disso,  verifica  se  as  organizações  constam  de  listas  oficiais  de

empresas  autuadas  por  trabalho  escravo.  Essas  ações  já  foram

incluídas  em diversos  normativos  internos  de  produtos  comerciais  e

englobam as unidades de ponta em todo o País.

Com o intuito de fazer uma gestão adequada do risco socioambiental

das operações,  a unidade responsável  por esta atribuição,  a GERSA,

monitora projetos estruturados do tipo Project Finance para operações

de financiamento com valores iguais ou superiores a US$ 10 milhões,

além de avaliar o desempenho socioambiental de clientes que realizam

operações coorporativas superiores a R$ 10 milhões.

No financiamento de grandes projetos a CAIXA, como signatária

dos Princípios do Equador (conjunto de exigências sociais e ambientais

definidas  pelo  setor  financeiro  internacional  para  a  concessão  de

financiamentos a projetos),  adota uma série de procedimentos para

garantir a regularidade socioambiental do empreendimento, além da

aplicação  dos  padrões  socioambientais  da  International  Finance

Corporation  (IFC),  braço  privado  do  Banco  Mundial,  e  das

30 http://www1.caixa.gov.br/relatorio_sustentabilidade_2013/sustentabilidade-negocios.html
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Diretrizes de Meio Ambiente, Saúde e Segurança (EHS), garantindo,

assim, a conformidade e a adoção das melhores práticas internacionais

de gestão socioambiental. De acordo com esses princípios, as empresas

devem  incorporar  quesitos  como:  respeito  aos  direitos  humanos  e

combate  à  mão  de  obra  infantil,  proteção  à  saúde,  à  diversidade

cultural  e  étnica,  e  adoção  de  sistemas  de  segurança  e  saúde

ocupacional.

d)  Normativo  de  Criação  e  Implementação  de  Política  de

Responsabilidade Socioambiental. 

Essa declaração,  de iniciativa  privada do próprio  setor bancário,  foi

publicada pela Federação Brasileira de Bancos – Febraban -, formalizando  procedimentos de

autorregulação,  decorrentes  da Resolução do Banco Central  do Brasil  nº  4.327/2014,  que

dispõe sobre as diretrizes que devem ser observadas no estabelecimento e na implementação

da Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) pelas instituições financeiras e demais

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central.

Assim, em cumprimento à referida resolução, explicitada na normativa

expedida pela Febraban, a CAIXA, dentre outras instituições financeiras nacionais, publicou

em  seu  site  sua  Política  de  Responsabilidade  Socioambiental,  em  razão  desses  atos

normativos. 

Comentando a referida resolução, anota a Febraban no site institucional

do Instituto Ethos31: 

Para a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a resolução dá ao

tema  relevância,  integra  os  negócios,  melhora  a  eficiência  e  traz

proteção  aos  bancos,  porque  fortalece  a  gestão  de  riscos

socioambientais  e  amplia  os  mecanismos  para  sua  identificação  e

31 https://www.ethos.org.br/cedoc/bancos-publicam-politicas-de-responsabilidade-socioambiental/
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mitigação.  “Antes  mesmo  de  a  regulação  ser  publicada,  os  grandes

bancos  já  utilizavam  processos  de  avaliação  de  impactos

socioambientais  de  forma  voluntária.  Mas  podemos  dizer  que  a

Resolução 4.327 do Banco Central do Brasil é pioneira, o que comprova a

liderança mundial do setor financeiro brasileiro no tema”, disse Mário

Sérgio  Vasconcelos,  diretor  de  Relações  Institucionais  da  Febraban

(foto).

Os grandes bancos brasileiros já adotam práticas sustentáveis e, há

pelo menos dez anos, implementam medidas para disseminar a cultura

de sustentabilidade no setor. Em 1995, houve a assinatura do Protocolo

Verde  pelos  bancos  públicos.  Em  2001,  surgiu  o  primeiro  fundo

brasileiro  de  investimentos  responsáveis,  o  Ethical.  Em  2003,  tais

bancos  colaboraram  com  a  criação  dos  Princípios  do  Equador,  que

também contou com a participação do Programa das Nações Unidas para

o Meio Ambiente (Pnuma).  Em 2009, o Protocolo Verde foi  assinado

pelos bancos privados e pelo Ministério do Meio Ambiente. Em 2014, foi

estabelecido o normativo de autorregulação da Febraban nº 14 (SARB

14/14).

O  setor  financeiro  e  o  mercado  de  capitais  nacional  também  são

signatários dos Princípios do Investimento Responsável, de 2005, e dos

Princípios  para  a  Sustentabilidade  em  Seguros,  de  2011,  ambos

coordenados pelas Nações Unidas.

O normativo SARB 14/14 sobre “Criação e Implementação de Política

de  Responsabilidade  Socioambiental”  estipulou  padrões  mínimos  de
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procedimentos e práticas, demonstra a diligência e o comprometimento

do setor e disponibiliza às instituições um guia de como implementar

suas políticas. “O normativo elevou os padrões dos bancos e ainda traz

um detalhamento dos procedimentos que servem como um complemento

à  resolução  do  Banco  Central”,  avalia  Mário  Sérgio  Vasconcelos.  É

importante ressaltar que o processo de autorregulação é voluntário e já

reúne mais  19 instituições financeiras que, juntas,  representam 90%

dos ativos do sistema financeiro.

Nesse sentido, observa-se do art. 11 do Normativo SARB nº 14, de 28

de agosto de 2014 que, dentre outras medidas voltadas ao desenvolvimento sustentável, a

necessidade de inclusão de cláusulas contratuais que prevejam em operações bancárias, no

mínimo: 

I - A obrigação de o tomador observar a legislação ambiental aplicável;

II  -  A  obrigação  de  o  tomador  observar  a  legislação  trabalhista,

especialmente as normas relativas à saúde e segurança ocupacional e a

inexistência de trabalho análogo ao escravo ou infantil;

III - A faculdade de a Signatária antecipar o vencimento da operação

nos  casos  de  cassação  da  licença  ambiental,  quando  aplicável,  e  de

sentença condenatória transitada em julgado, em razão de prática, pelo

tomador, de atos que importem trabalho infantil, trabalho análogo ao

escravo, proveito criminoso da prostituição ou danos ao meio ambiente;

IV – A obrigação de o tomador monitorar suas atividades de forma a

identificar e mitigar impactos ambientais não antevistos no momento da

contratação do crédito;

V – A obrigação de o tomador monitorar seus fornecedores diretos e

relevantes  no  que  diz  respeito  a  impactos  ambientais,  respeito  às
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legislações  social  e  trabalhista,  normas  de  saúde  e  segurança

ocupacional, bem como a inexistência de trabalho análogo ao escravo ou

infantil.

Parágrafo  único  No  caso  do  inciso  I  deste  artigo,  poderão  ser

consideradas as  discussões de boa-fé iniciadas  pelo contratante nas

esferas judiciais e administrativas e suas respectivas decisões, ainda

que liminares.

Vê-se,  portanto,  que,  seja  por  iniciativa  pública  dos  órgãos

reguladores,  na seara da  autorregulação,  as  instituições  financeiras  se  vinculam à

estrita observância do dever de integridade ambiental, o que lhes impõem a adoção de

medidas concretas que visem à preservação dos impactos negativos decorrentes da

implementação de empreendimentos financiados. 

A  doutrina  reconhece  a  responsabilidade  ambiental  dessas

instituições financeiras, fundamentando-a nas disposições constitucionais e legais.

Ao demonstrar a relação direta entre o financiamento e o meio

ambiente,  Alexandre  Lima  Raslan32,  na  obra  Responsabilidade  Civil  Ambiental  do

Financiador, citando Humberto Adami, relembra que “é pela atividade financeira que

passa, necessariamente, o progresso de uma população e, portanto, o financiamento

pode e deve ser utilizado como instrumento de controle ambiental”.

A  obra  traz  ainda  importantes  considerações  acerca  das

obrigações  do  financiador  quanto  à  consecução  dos  objetivos  constitucionais

relacionados à proteção do meio ambiente: 

Na  atividade  financeira  privada  avulta  o  aspecto  de  autêntica

modalidade  de  atividade  econômica  exercida  com  o  objetivo  de

32 Responsabilidade Civil Ambiental do Financiador. Livraria do Advogado Editora. p. 139.
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obtenção  de  lucro,  caracterizando-se  por  ser  atividade-meio  ou  de

intermediação e que mantém relação de submissão às políticas públicas

em razão  da  fiscalização  e  da  regulação  estatal,  conforme  a  Lei  n.

4.595/1964 (que dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias,

Bancárias e Creditícias). Nesta hipótese,  submetem-se as instituições

financeiras privadas às políticas públicas de defesa do meio ambiente,

tanto  em  razão  das  cláusulas  genéricas  acerca  da  promoção  do

“progresso econômico e social do País” e “do desenvolvimento harmônico

da economia nacional”  quanto nas hipóteses específicas  do art.  12 e

parágrafo único da Lei n. 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio

Ambiente), entre outras. 

Assim, não importando se tratar de atividade financeira pública ou

privada, nem mesmo de ser financiamento público ou privado, há

obrigação  de o  agente que  atua  no mercado  financeiro  (sentido

amplo)  perseguir  os  objetivos  impostos  pelo  artigo  192  da

Constituição Federal, realizando a função social (pags. 96/97) . 

Comentando sobre o princípio do poluidor-pagador e do disposto

no art. 12 da LPNMA, assevera o autor: 

Perceba-se que tanto do ponto de vista histórico quando do ponto de

vista jurídico-conceitual, o princípio do poluidor-pagador é vocacionado

para  a  inibição  de  riscos  e  de  ameaças  ao  meio  ambiente,  não  se

caracterizando  como  fundamento  da  responsabilidade  civil.  Contudo,

não  há  como  negar  que  o  princípio  do  poluidor-pagador  pode  ser

invocado para subsidiar a responsabilização civil, reforçando o alicerce

das medidas decorrentes da imputação, mas sem substituir ou rivalizar

com o princípio da responsabilidade ou da responsabilização, de cunho
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eminentemente repressivo. 

Sobre  a  divergência,  Antonio  Herman  Vasconcelos  Benjamim  inicia

acolhendo a possibilidade do princípio do poluidor-pagador abranger o

ressarcimento e a repressão do dano,  mas conclui  que “seu objetivo

principal não é a reparação ou mesmo a repressão do dano ambiental” e

que “deve ser uma alavanca efetiva de prevenção do dano ambiental. 

Annelise Monteiro Steigleder propõe uma interpretação extensiva para

o  princípio  do  poluidor-pagador,  mas  adverte  que  tal  exercício  deve

mirar “para enfatizar a sua vocação preventiva,  rejeitando exegeses

que  procurem  vislumbrar  no  poluidor-pagador  uma  autorização  para

poluir”. Reafirma, ainda, que o cerne deste princípio não pe a reparação

ou a repressão da degradação ambiental, mas, sim, a prevenção do dano,

sem prejuízo de que, como  ultima ratio empreste fundamento para a

responsabilização. (pags. 130/131)

Ao destacar a função inibitória do princípio do poluidor-pagador,

assevera ainda: 

Nesta atuação inibitória é que o artigo 12 e parágrafo único da Lei n.

6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) reverbera com

adequação ímpar o princípio do poluidor-pagador, precisamente quando

condiciona,  a  priori,  os  incentivos  e  os  financiamentos  ao  prévio

licenciamento ambiental, à realização de obras e equipamentos para a

melhoria e controle da qualidade ambiental, além do cumprimento das

normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo Conselho Nacional

do Meio Ambiente (CONAMA). (pags. 133/134)
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Citando  Paulo  Affonso  Leme  Machado,  o  autor  lembra  que  o

financiamento não pode propiciar qualquer tipo de degradação ambiental, devendo a

instituição ser responsabilizada civilmente por tais danos:

 

Paulo Affonso Leme Machado afirma que, no Brasil, o crédito para a

produção e o consumo está atrelado à moralidade, à legalidade, à ética,

entre  outras,  não  sendo  cabível  que  o  financiamento,  público  ou

privado,  propicie  a  degradação  ambiental,  sobretudo  em  razão  da

exigência constitucional para o Sistema Financeiro Nacional servir aos

interesses da coletividade, nos termos do art. 192 (pag. 141). 

(…) 

Ao  caracterizar  corretamente  o  agente  financiador  como

poluidor  indireto  e,  como  tal,  responsável  pelo  dano  ambiental  causado  pela

implementação de empreendimentos poluidores, assim discorre o autor: 

No  caso  específico  das  instituições  financeiras,  o  artigo  192  da

Constituição Federal  reforça a  inclusão dois  integrantes do sistema

financeiro nacional como expressamente obrigados a atuar na defesa

do meio ambiente, uma vez que impõe “o sistema financeiro nacional

estruturado de forma a promover o  desenvolvimento equilibrado do

País e a servir aos interesses das coletividades, em todas as partes que

o  compõem”,  vinculando  as  atividades  financeiras  à  função  social,

sobressaindo a dimensão ambiental na interpretação sistemática dos

artigos  170,  incisos  III  e  VI,  192  e  225  da  Constituição  Federal,

conforme acentuam Ana Luci Esteves Grizzi et al e Paulo Affonso Leme

PÁGINA 230 DE 276
MPF – Procuradoria da República em Sergipe

Av. BeirMar, 1064, Praia Treze de Julho, Aracaju-SE, 49020-010
PABX: (0xx79)3301-3700 - FAX: (0xx79)3301-3830 

230/276



 - 

Ministério Público Federal
Procuradoria da República em Sergipe

Machado, valendo a assertiva deste autor quando defende que “nem o

dinheiro privado nem o dinheiro público podem financiar o crime, em

qualquer de suas feições, e, portanto, não podem financiar a poluição e

a degradação da natureza”. (pag. 213)

Importa, ainda, notar a posição de Ana Luci Esteves Grizzi et al que,

pugnando  pela  instituição  do  “financiamento  como  instrumento  de

controle da efetividade da legislação ambiental e econômico-financeira

do Pais”, acrescenta não bastar a exigência formal  da documentação

relacionada  ao  licenciamento  ambiental,  mas,  sim,  deve  haver  o

acompanhamento  da  execução  do  projeto  por  parte  da  instituição

financeira  objetivando  evitar  a  ocorrência  de  danos  ambientais

decorrentes do projeto. (pag. 215) 

Sobre o ponto, Alexandre Lima Raslam expõe ainda que:

Assim,  antes  da  aprovação  do  projeto  e  do  financiamento,  as

instituições  financeiras  têm o dever de cumprir  algumas obrigações

originárias, verdadeiros pressupostos instantâneos, para que ocorra a

celebração  do  negócio  jurídico  do  financiamento  e  a  liberação  do

crédito,  integralmente  ou  em  parcelas,  a  saber:  a)  o  licenciamento

ambiental, que deve ser prévio; b) o cumprimento das normas, critérios

e  padrões  expedidos  pelo  CONAMA,  devidamente  comprovado;  c)  o

dever de constar nos projetos a realização de obras e aquisição de

equipamentos  destinados  ao  controle  de  degradação  ambiental  e  à

melhoria da qualidade do meio ambiente, devidamente comprovado, nos

termos  do  art.  12  e  parágrafo  único  da  Lei  n.  6.938/1981  (Lei  da
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Política Nacional do Meio Ambiente). (pag. 275)

Pedro Guilhardi33 faz uma releitura do requisito do nexo causal

como elemento ensejador da responsabilidade civil  ambiental dos bancos, propondo

uma divisão da atividade bancária de concessão de crédito em duas frentes: a do

momento da concessão do crédito propriamente dita e  a  de momento posterior  à

concessão  do  crédito.  O  trabalho  delimita  a  responsabilidade  dos  bancos  em

financiamento de  projetos,  e  não de empréstimos sem destinação específica,  pois

nessa  última  hipótese  não  se  aventa,  a  priori,  a  responsabilização  ambiental  das

instituições financeiras.

Como afirma o Juiz de Direito Álvaro Luiz Varely Mirra34: 

A  responsabilidade  civil  ambiental,  no  sistema  brasileiro  está

sujeita a um regime jurídico próprio e específico, fundado em normas

constitucionais (artigo 225, parágrafo 3º, da CF) e infraconstitucionais

(artigo 14, parágrafo 1º, da Lei 6.938/1981), diverso, em muitos pontos,

do regime comum do Direito Civil  e do Direito Administrativo.  Esse

regime  especial  de  responsabilidade  civil,  oriundo  da  Constituição

Federal  e  da  Lei  da  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente,  deu  à

responsabilidade civil ambiental, no Brasil, uma grande amplitude[1].

(…)

No Direito Ambiental brasileiro, em que, conforme referido, à luz

33 Responsabilidade  Civil  dos  Bancos  por  Dano  Ambiental  em  Projetos  Financiados,  disponível  em
http://www.lex.com.br/doutrina_27088858_RESPONSABILIDADE_CIVIL_DOS_BANCOS_POR_DANO_AMB
IENTAL_EM_PROJETOS_FINANCIADOS.aspx

34 https://www.conjur.com.br/2017-nov-25/ambiente-juridico-responsabilidade-civil-ambiental-instituicoes-
financeiras
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da jurisprudência do STJ, se adotou a responsabilidade civil fundada

no  risco  integral,  a  teoria  que  melhor  se  adapta  à  matéria  é  a  da

equivalência  das  condições,  estendendo-se a  responsabilidade civil  a

todos aqueles que, de alguma forma, deram causa ao dano ambiental.

(…) 

Expressiva, no ponto, a amplitude com que a legislação brasileira

trata os sujeitos responsáveis pelo dano ambiental, por meio da noção

de poluidor adotada no artigo 3º, IV, da Lei 6.938/1981, segundo o qual

poluidor é a “pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,

responsável,  direta  ou  indiretamente,  por  atividade  causadora  de

degradação ambiental”.

A partir dessa definição de poluidor ou degradador da LPNMA, o STJ

passou  a  entender  como  viável  a  responsabilização  civil  de  todos

aqueles  que,  de  alguma  forma,  direta  ou  indiretamente,  realizam

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, ampliando, sem dúvida,

o  espectro  dos  sujeitos  responsáveis  por  danos  ambientais;  sejam

pessoas  físicas,  sejam  pessoas  jurídicas,  e  no  tocante  às  pessoas

jurídicas, sejam de direito privado, sejam de direito público.

Nesse sentido, havendo mais de um causador do dano ambiental —

direto  ou  indireto  —,  todos  serão  solidariamente  responsáveis  pela

reparação do dano, nos termos do artigo 942 do Código Civil, podendo o

ressarcimento  ser  exigido  indistintamente  de  um,  de  alguns  ou  de

todos[6].  Na  fórmula  empregada  pelo  STJ,  que  ficou  célebre  em

julgado relatado pelo ministro Herman Benjamin, sob a ótica do nexo

de  causalidade,  para  fins  de  responsabilização  civil  pelo  dano

ambiental,  “equiparam-se  quem  faz,  quem  não  faz  quando  deveria

fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, que financia
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para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem”[7].

Com isso, abrem-se diversas possibilidades de responsabilização

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, com a ampliação dos

sujeitos responsáveis por degradações ambientais.

Uma  das  hipóteses  é,  precisamente,  a  viabilidade  de

responsabilização  civil  das  instituições  financeiras  que  concedem

crédito ou financiamento para atividades efetiva ou potencialmente

lesivas ao meio ambiente[8].

Nesse caso, o dever das instituições financeiras de reparar o

dano  ambiental  causado  pelas  atividades  por  elas  financiadas

decorre, em termos gerais, do artigo 12 da Lei 6.938/1981 e,

sobretudo, do disposto no artigo 3º, IV, da Lei 6.938/1981, que

trata da noção de poluidor, uma vez que o financiador se enquadra

na categoria de poluidor indireto  [9].  Na esteira do entendimento

firmado  pelo  STJ,  no  julgado  antes  mencionado,  é  civilmente

responsável  pelo  dano  ambiental  “quem  financia  para  que  façam”.

Trata-se, portanto, de hipótese de responsabilidade objetiva solidária

do agente financeiro, já que, sem o financiamento, a atividade que se

revelou  degradadora  não  teria  se  realizado  e,  consequentemente,  o

dano ambiental não teria sido causado[10].

Pouco importa, aqui, que a instituição financeira tenha exigido do

financiado, para a concessão do financiamento, a obtenção de todas as

licenças e autorizações necessárias para o exercício da atividade e a

comprovação  do  cumprimento  regular  das  condições  impostas.

Desnecessário  averiguar,  ainda,  se  o  financiador  acompanhou  o

desenvolvimento  da  atividade  empreendida  com  o  financiamento  e

exerceu adequado controle sobre esta, à vista da legislação ambiental
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aplicável.

Isso porque, presente o dano ambiental resultante da atividade

financiada, emerge, por força da lei, independentemente de qualquer

outro requisito ou de qualquer outra condição, o dever de reparar das

instituições  que  financiaram  o  empreendimento  degradador,  na

qualidade de poluidoras indiretas.

Tal se dá, nunca é demais insistir, em virtude da ampliação do

espectro de sujeitos responsáveis pelo dano ambiental, trazida pela CF

e pela LPNMA, bastando para o estabelecimento do nexo causal, nesses

casos, como visto, o simples fato do financiamento pelas instituições

financeiras das atividades causadoras de degradação ambiental. É, sem

dúvida, o que se extrai da orientação firmada pelo STJ.

Roberta  Danelon  Leonhardt  e  Mariana  Gracioso  Barbosa35

dissertam  sobre  a  vinculação  das  instituições  financeiras  a  esses  compromissos

públicos assumidos em relação à proteção ambiental: 

As  instituições  financeiras,  públicas  e  privadas,  têm  potencial

para atuarem como agentes fomentadores e multiplicadores de práticas

socioambientais. Nesse sentido, observa-se uma crescente cobrança da

sociedade  civil  e  do  governo  para  que  as  instituições  financeiras

incorporem  critérios  socioambientais  em  suas  políticas  de

financiamento e crédito, bem como um crescente engajamento dessas

instituições  na  promoção  da  sustentabilidade  em  seus  negócios.  Em

âmbito internacional, esse processo é representado pela formulação dos

Princípios  do  Equador  das  Instituições  Financeiras  (Princípios  do

Equador), em 2002, pelo International Finance Corporation (IFC), braço

35 https://www.machadomeyer.com.br/pt/imprensa-ij/financiamento-verde-difunde-praticas-socioambientais
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financeiro do Banco Mundial.

Os  Princípios  do  Equador  têm  como  objetivo  garantir  que  os

projetos  financiados  pelas  instituições  financeiras  signatárias  sejam

desenvolvidos  de  uma  maneira  socialmente  responsável  e  em

conformidade com práticas adequadas de gestão ambiental, evitando ou

reduzindo  os  impactos  negativos  sobre  as  comunidades  e  os

ecossistemas  afetados.  Para  isso,  os  signatários  dos  Princípios  do

Equador comprometem-se a considerar princípios socioambientais – tais

como a elaboração de estudos prévios de impactos socioambientais e de

planos de ação – em decisões de financiamento estruturado de projetos

(Project  Finance),  cujo  desembolso  ultrapasse  U$  10  milhões.  Os

participantes  –  dentre  os  quais  Bradesco,  Banco  do  Brasil,  Itaú  e

Unibanco – também devem divulgar relatórios anuais sobre as ações e

medidas adotadas com relação aos Princípios do Equador.

Em âmbito nacional, merece destaque a iniciativa das instituições

financeiras  públicas  e  privadas  que,  junto  ao  Ministério  do  Meio

Ambiente, celebraram, respectivamente,  em 1995  e 2009,  protocolo

de intenções pela responsabilidade socioambiental, conhecido como

Protocolo Verde. Baseado em dispositivo da Política Nacional do Meio

Ambiente,  o  Protocolo  Verde  tem  como  objetivo  engajar  as

instituições financeiras na adoção de políticas e práticas bancárias

que  sejam  precursoras  e  multiplicadoras  da  sustentabilidade

socioambiental.

 Assim,  as  instituições  signatárias  –  Banco  Nacional  de

Desenvolvimento Econômico e Social,    Caixa Econômica Federal  , Banco

da  Amazônia  S.A.,  Banco  do  Nordeste  do  Brasil  e  a  Federação

Brasileira de Bancos –  comprometeram-se a envidar esforços para
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adotar  práticas  socioambientais  em  seus  negócios,  tais  como

oferecer linhas de financiamento que fomentem o uso sustentável

do meio ambiente e considerar impactos e custos socioambientais

em sua análise de risco.

 É importante observar que, assim como os Princípios do Equador,

o  Protocolo  Verde  prevê  que  as  instituições  financeiras  divulguem,

periodicamente, os resultados da implantação de suas diretrizes.

Tendo em vista que ambos os documentos não estabelecem direitos ou

responsabilidades  jurídicas  para  seus  signatários,  a  divulgação  de

informações referentes à sua implementação é medida essencial para

conferir  transparência  às  ações  desenvolvidas  pelas  instituições

financeiras, aprimorar as práticas socioambientais adotadas e promover

o contínuo engajamento e conscientização da sociedade civil, do governo

e das empresas.

 Nesse sentido, apesar de a adoção de critérios socioambientais

nas  decisões  de  financiamento  ser  uma  postura  que  já  vem  sendo

adotada  pelas  instituições  financeiras,  a  elaboração  de  documentos

formais contendo expressamente diretrizes e compromissos de cunho

socioambiental merece destaque e atenção.

Vê-se,  portanto,  a  existência  de  ampla  discussão  doutrinária

acerca  da  normatização  da  conduta  das  instituições  financeiros  relacionada  ao

financiamento de projetos que impactam o meio ambiente. Essa circunstância legitima

a  atuação  do  Poder  Judiciário  a  fim  de  garantir  o  equilíbrio  ambiental  frente  a

inevitáveis  modificações  dos  ecossistemas  provocadas  pela  implementação  de

empreendimentos poluidores. 
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Assim,  com  mais  razão,  deve-se  condicionar  a  liberação  de

recursos  públicos  oriundos  de  instituições  estatais  à  efetivação  de  medidas  que

compatibilizem  o  projeto  com  a  preservação  de  áreas  de  interesse  ambiental,

necessárias à manutenção das características naturais de uma determinada região. 

No  caso  dos  autos,  a  União  efetuou  doação  com  encargos  ao

Município de Aracaju de área de 236.218,96 m², visando dar destinação social  ao

imóvel,  mediante  a  construção  de  1.102  unidades  habitacionais,  fixando-se  como

condicionante  a  preservação  da  área  de  extrativismo  da  Mangaba,  incluindo  a

construção de benfeitorias de apoio às atividades extrativistas (Portaria 7.173, de

12/03/2020, publicada no D.O.U. em 17/03/2020)

Para  a  consecução  de  tal  projeto,  a  CAIXA  disponibilizou  ao

Município  de  Aracaju  valor  de  R$  116.767.847,00  (cento  de  dezesseis  milhões,

setecentos e sessenta e sete mil,  oitocentos e quarenta e sete reais), a título de

empréstimo,  com  contrapartida  do  município  de  R$  7.934.400,00,  por  meio  do

Programa  Pró-Moradia,  que  utiliza  recursos  oriundos  do  FGTS (Contrato  n.

0527395-32/2019, firmado em 07/08/2019). 

O anúncio da deflagração do processo de construção do referido

empreendimento seria motivo de orgulho para os sergipanos não fossem os graves

problemas omitidos, que revelam um quadro de desrespeito às leis, ao meio ambiente

e aos direitos humanos da comunidade extrativista que gravita há décadas em torno

das mangabeiras e a partir das quais construiu sua identidade e seus modos de vida. 

Com efeito, conforme se pode perceber do anexo inquérito civil, a

CAIXA, instituição financeira pública, utilizando recursos públicos dos trabalhadores

– o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -, viabiliza por meio de financiamento

habitacional acordado com Município brasileiro mais um grande ataque ao equilíbrio
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ambiental  da  Zona  de  Expansão  de  Aracaju.  O  faz  estando  proibida  por  decisão

judicial já consolidada em sentença exarada na 1ª Vara Federal. O faz também, sem

antes  exigir  que  a  obra  tenha  atestado  de  viabilidade  ambiental  e  licenciamento

regular.

A consecução  do  projeto,  tal  qual  vem se  dando,  não  leva  em

conta, e efetivamente ameaça a preservação do meio ambiente e dos direitos sociais

da comunidade tradicional extrativista, que vive do manejo de mangaba, o que trará

nítido  impacto  social  negativo,  além  de  danos  ambientais  decorrentes  da

desconsideração  de  graves  problemas  ligados  à  deficiência  notória  de  sistemas

hídrico e de saneamento ambiental na região e que a CAIXA muito bem conhece.

Segundo  relatório  publicado  pela  CAIXA,  a  instituição  é  o

principal financiador do desenvolvimento urbano e direcionador dos investimentos em

infraestrutura, constituindo-se o banco do financiamento à habitação e saneamento

do governo federal, com participação de 78% do crédito imobiliário.36

O Programa Pró Moradia prevê algumas exigências e condições

para a viabilização do crédito ao ente público:

Desembolso:

Realizado em parcelas periódicas conforme a evolução física das obras,

serviços,  estudos  e  projetos,  e  do  desenvolvimento  do  trabalho

socioambiental.  Quando  for  o  caso,  podem  ser  verificadas  por

engenheiro e/ou técnico social da Caixa, respeitando o cronograma de

desembolso previsto contratualmente. A última parcela do desembolso

é condicionada à efetiva conclusão do empreendimento.

36 http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2015/10/estudo1.pdf
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A fase pré-contratual é assim delineada: 

Expediente Externo n° 1349/2019 Aracaju/SE, 7 de agosto de 2019

 É  justamente  nessa  fase  pré-contratual  que  a  instituição

financeira deve zelar pela observância dos requisitos ambientais e pela comprovação

de ausência de danos ao meio ambiente por meio do condicionamento da liberação de

créditos à operacionalização de cautelas ambientais e de mecanismos de proteção às

comunidades tradicionais existentes no perímetro do empreendimento.

Observa-se  a  responsabilidade  da  CAIXA  pela  regularidade

ambiental do projeto habitacional que financia, uma vez que e sua execução só se

tornou possível mediante a disponibilização de vultosos recursos públicos oriundos do

FGTS, do qual é gestora. Assim, deve a instituição financeira exigir do empreendedor

a plena observância das normas ambientais, sem prejuízo das demais exigências legais.

Sendo assim,  a  atuação  da  CAIXA, ao  liberar  a  concessão  de

crédito oriundo de recursos públicos,  sem a exigência de observância das  normas

ambientais, vai de encontro não só à ordem constitucional e legal mas também às suas

próprias  declarações  institucionais  de  princípios,  a  demonstrar  a  necessidade  de

readequação do projeto agora financiado. 

Há aspectos peculiares ao regime da responsabilidade ambiental

que impõem a responsabilização das instituições financeiras, que devem exigir, como

pressuposto à disponibilização de recursos, a prévia adequação dos projetos e de sua

execução, aos encargos contratuais e às normas ambientais. 

A construção do aludido projeto habitacional  de grande porte,

por impactar imensamente no ecossistema e interferir na subsistência de diversas
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famílias  extrativistas,  é  fruto não só  de uma ideia  do Município  de Aracaju,  mas

também da essencial participação da CAIXA que, na condição de instituição financeira

pública gestora de fundos oriundos do FGTS, - poupança popular, portanto – avaliza e

viabiliza a sua concepção, afrouxando, no entanto, a cobrança pela tomada de prévias

cautelas relacionadas à preservação ambiental. 

Deve, portanto, ser responsabilizada, uma vez que possibilita que

se concretize o dano ambiental, caso tenha segmento a construção do projeto, nos

moldes em que é apresentado à sociedade. 

Diversas tratativas foram mantidas pelo MPF com os  acionados

na tentativa de que o referido projeto, que já tem a garantia de valor expressivo para

sua execução, fosse adaptado às normas ambientais de proteção  e para que fossem

respeitados os legítimos interesses da comunidade tradicional que pratica atividades

extrativistas na localidade há décadas.

No  entanto,  a  inflexibilidade  dos  prepostos  do  Município  de

Aracaju ocasionaram um impasse nas negociações, que impossibilita a formação de um

consenso em torno da preservação do território das mangabeiras e de sua comunidade

extrativista,  que  sofrerão  com  o  desmatamento  e  a  escassez  da  fruta,  caso  a

implementação do empreendimento se dê da forma prevista. 

Esclarecidas  essas  circunstâncias,  é  de  se  salientar  que  a

viabilização de projeto habitacional sem a observância das normas ambientais e das

regras internacionais de proteção de povos tradicionais atrai a responsabilidade da

instituição financeira que atua como agente financiador das obras. 

Assim, deve-se pois, considerando a instituição financeira como

poluidor  indireto,  determinar  à  CAIXA  a  imediata  suspensão  do  financiamento,

condicionando qualquer liberação à adequação ambiental do projeto para salvaguardar
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os espaços reservados à atividade extrativista a uma plena regularidade ambiental,

responsabilizando-a ainda pelos danos ambientais que porventura já advieram e que

possam advir pela implementação do projeto imobiliário.

13.  DAS  VIOLAÇÕES  JÁ  PRATICADAS  ENSEJADORAS  DO  DANO MORAL

COLETIVO À COMUNIDADE TRADICIONAL DE CATADORES DE MANGABA.

A  deflagração  do  processo  de  implantação  de  conjunto

residencial  na  área  de  mangabeiras  foi  marcado  por  grave  subversão  dos  atos

necessários  à  consecução  regular  do  licenciamento  das  obras,  com  a  ausência  de

consulta prévia à comunidade de catadores e catadoras de mangaba, que se reúnem

em torno da Associação Luiz Lemper, em violação às normas internacionais presentes

na Convenção 169 da OIT. 

Ao não consultar seus integrantes e negar qualquer diálogo com

essas famílias, omitindo até mesmo sua existência em diversas manifestações oficiais

e  na  imprensa,  invisibilizando-os,  os  acionados  violaram  de  forma  injusta  valores

fundamentais da comunidade, submetendo-se,  assim, à responsabilização por danos

morais coletivos. 

A  oitiva  prévia  das  comunidades  tribais  e  indígenas  assume

especial importância na concretização dos direitos culturais e étnicos previstos pela

Constituição  de  1988  e  pela  Convenção  n°  169  da  OIT.  Essas  disposições

constitucionais e supralegais asseguram a sua participação, ainda que não vinculante,

em decisões determinantes para o seu desenvolvimento — por meio da superação da

visão  integracionista  presente  na  legislação  pretérita.  Assim,  sua  violação  denota
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significativa  reprovabilidade  social,  a  ensejar  o  pagamento  de  indenização

compensatória. 

No presente caso, demonstrou-se a prática de atos sistemáticos

de  ataques  a  direitos  fundamentais  de  uma comunidade  tradicional,  com violência

deliberada e do município de Aracaju e da EMURB, toleradas pela CAIXA, ajudados

União, que resultaram no completo desprezo quanto aos interesses de comunidade que

habita aquela localidade há mais de 40 anos. Tal atitude advém da preponderância dos

interesses  e  conveniências  dos  órgãos  públicos,  em detrimento  dos  valores  sócio-

culturais protegidos por normas internacionais e presentes na Constituição Federal.  

Primeiramente foram vítimas de uma ocupação do seu território

que ocorria em áreas da União, sem que qualquer ação eficaz fosse tomada pela União

ou Município. O MPF teve que ajuizar uma Ação Civil Pública para obrigar o Município

de Aracaju para cadastrar os ocupantes da chamada “Invasão das Mangabeiras” e

dar-lhes  direitos  de  habitação.  Nesse  processo  sofreram  ameaças  contra  sua

integridade  física  e  até a  vida,  levando à  necessidade  de  serem incluídos  em um

Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos.

Após, quando o Município resolve realizar a desocupação da área,

o que parecia a concretização do sonho vira pesadelo,  com máquinas adentrando a

área,  derrubando  árvores,  guarda  municipal  intimidando  a  população,  derrubando

tendas e galpões da comunidade extrativista. Adiciona-se a isso todo um processo de

doação da área com total descumprimento do respeito preconizado em lei, quanto a
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realizar o rito da consulta prévia. O Município também inicia em seguida um processo

para criação de unidade de conservação na área utilizada pela comunidade e de um

projeto  habitacional  sem  qualquer  consideração  dos  direitos  da  comunidade

tradicional.

Os pronunciamentos realizados pelo Prefeito sempre enfatizaram

a necessidade de moradia para os integrantes da ocupação do bairro 17 de março, sem

fazer  qualquer  menção  ao  fato  relevante  de  que  a  localidade  já  era  habitada  há

décadas pelas 11 famílias integrantes de uma comunidade extrativista, catadores e

catadoras de mangaba, cuja notoriedade e importância é conhecida e protegida pelo

próprio Estado, conforme explicitado anteriormente. 

Cuida-se, portanto, de fato notório a necessidade de preservação

das  mangabeiras  não  apenas  como  símbolo  oficial  do  Estado,  mas  como  meio  de

subsistência daquela comunidade, que se tornou um empecilho ao projeto eleitoral da

administração municipal,  e cujos ataques sistemáticos foram sendo publicizados de

forma  gradual  pelos  acionados,  resultando  na  intervenção  violenta  e  covarde  da

Guarda Municipal. 

A intervenção no local  se  deu,  portanto,  de forma autoritária,

desrespeitosa  e  truculenta,sem  que  se  instaurasse  processo  dialógico  com  os

integrantes e as lideranças da comunidade, que sempre se dispuseram a dialogar e

encontrar  um  ponto  em  comum  que  viabilizasse  os  interesses  de  moradia  dos

ocupantes da invasão e o necessário equilíbrio ambiental. 

Desde  o  início  dos  anúncios  relacionados  à  implantação  do
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projeto, que levou ao próprio aumento da ocupação no bairro e os atos de violência

contra a comunidade extrativista, a comunidade foi colocada à margem do processo

decisório pelo Município de Aracaju, pela EMURB, pela União e pela Caixa, os quais

tratam o empreendimento como algo pronto e acabado, sem possibilidade de qualquer

alteração que permita a proteção de lugares considerados indispensáveis para aquela

população. 

A CAIXA, ao seu turno, deixou de diligenciar a deflagração desse

processo de consulta e até mesmo acerca da realização de licenciamento ambiental,

oportunidade em que se poderia cientificar a população acerca dos impactos a que

estariam sujeitos. A partir daí poderiam ser definidas as prioridades da comunidade

em relação às obras do complexo residencial, a exemplo da proteção da fauna e da

flora no entorno e da eventual necessidade de preservação de determinados locais,

elementos que deveriam estar devidamente detalhadas em licenciamento ambiental

regular, inexistente no caso em tela. 

A  conduta  da  municipalidade,  ao  contrário  do  discurso

salvacionista improvisado (por meio de anúncio de criação formal de reserva ambiental

após  desmatamento  e  efetivação  de  ato  de  violência  e  ameaças  à  comunidade

extrativista que preserva a vegetação), fere de morte os meios de sobrevivência de

11 famílias que ocupam tradicionalmente a localidade, deixando de cumprir sua função

precípua  de  promover  a  preservação  dos  valores  culturais,  sociais  e  econômicos

decorrentes  do  manejo  sustentável  da  mangaba,  furtando-se  até  mesmo  no

reconhecimento de sua existência e na viabilização de visita e consulta à comunidade

quanto à interferência em seus direitos fundamentais.  

PÁGINA 245 DE 276
MPF – Procuradoria da República em Sergipe

Av. BeirMar, 1064, Praia Treze de Julho, Aracaju-SE, 49020-010
PABX: (0xx79)3301-3700 - FAX: (0xx79)3301-3830 

245/276



 - 

Ministério Público Federal
Procuradoria da República em Sergipe

 A falta de qualquer comunicação quanto às ações administrativas

que lhes seriam impingidas, a destruição de suas estruturas de trabalho, das árvores

que  garantem sua  subsistência,  levaram seus  integrantes  a  viverem em constante

estado de alerta e medo, e com sujeição a impactos ambientais decorrentes, aspectos

que  demonstram  evidente  desprezo  para  com  a  comunidade,  a  demonstrar  a

existência de danos morais coletivos.

Importa registrar ainda que, tal qual o caso em tela, a 5a. Vara

Federal da Seção Judiciária do Estado do Pará proferiu condenação da União por não

ter ouvido previamente tribo indígena acerca da nomeação de chefe de saúde para

atuar junto aos seus integrantes. A fundamentação da sentença, proferida nos autos

da ação civil pública 0035396-51.2016.4.01.3900, demonstra justamente que o dano

moral  coletivo  advém  da  própria  ausência  da  consulta  prévia,  sendo  despiciendo

perquirir acerca de prova de aspectos subjetivos ou da relação com a repercussão

dessa omissão:  

De  fato,  houve  lesão  à  esfera  jurídica  extrapatrimonial  das
comunidades indígenas, a ensejar compensação dos danos causados,
decorrentes de ato omissivo da União, qual  seja, a ausência de
oitiva  prévia  das  populações  indígenas  afetadas  pela  escolha  do
Coordenador do DSEI Guamá-Tocantins. 

A Constituição Federal de 1988, em conjunto com diversos documentos
internacionais  dos  quais  o  Brasil  é  signatário  –  notadamente,  a
Convenção n.  169 da OIT,  reconheceu a  multiculturalidade de nosso
Estado, ao assentar a noção de que, no seio da comunidade nacional, há
grupos  portadores  de identidades  específicas  e  que  cabe ao direito
assegurar-lhes  o controle  de suas  próprias  instituições  e formas de
vida  e  seu  desenvolvimento  econômico,  e  manter  e  fortalecer  suas
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entidades,  línguas  e  religiões,  dentro  do  âmbito  do  Estado  onde
habitam. 

Abandonou-se,  portanto,  a  concepção  integracionista  anteriormente
vigente, sob a qual se entendia que os povos indígenas, por estarem em
estágio  de  desenvolvimento  civilizatório  inferior,  deveriam  ser
integrados  de  forma  progressiva  e  harmoniosa  à  comunhão  nacional
(Estatuto do Índio, art. 1º). 

Assim, ainda que de forma tímida, possou-se para uma visão garantista
de direito de uma sociedade pluriétnica. 

Nesse sentido,  a   Convenção n.  169 da OIT prevê diversos  direitos
específicos atribuídos às  comunidades tribais  e indígenas,  dentre as
quais, destaca-se os seguintes, por interessarem à resolução do mérito
da demanda: 

Artigo 6o

        1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos
deverão:

        a)  consultar  os  povos  interessados,  mediante procedimentos
apropriados  e,  particularmente,  através  de  suas  instituições
representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou
administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente;

        b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados
possam participar livremente, pelo menos na mesma medida que outros
setores da população e em todos os níveis, na adoção de decisões em
instituições efetivas ou organismos administrativos e de outra natureza
responsáveis pelas políticas e programas que lhes sejam concernentes;

        (…) 
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        2.  As consultas  realizadas na aplicação desta Convenção
deverão ser efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às
circunstâncias,  com  o  objetivo  de  se  chegar  a  um  acordo  e
conseguir o consentimento acerca das medidas propostas.

Artigo 7o

        1. Os povos interessados deverão ter 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 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.

       (...)

        4. Os governos deverão adotar medidas em cooperação com os
povos  interessados  para  proteger  e  preservar  o  meio  ambiente  dos
territórios que eles habitam.

Artigo 25

        1.  Os  governos  deverão  zelar  para  que  sejam  colocados  à
disposição  dos  povos  interessados  serviços  de  saúde  adequados  ou
proporcionar  a  esses  povos  os  meios  que lhes  permitam organizar  e
prestar tais serviços sob a sua própria responsabilidade e controle, a
fim de que possam gozar do nível máximo possível de saúde física e
mental.

 (…) 

Com efeito, como reconhecido pela própria requerida, a ação não trata
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do  estado  dos  serviços  de  saúde  prestados  aos  indígenas.  Assim,
descabe alegar ausência de nexo causal entre a ausência de oitiva
prévia  e  suposta  deficiência  na  assistência  à  saúde  indígena,
porquanto o dano decorre da própria violação ao direito de consulta
prévia. 

Ademais, é irrelevante a circunstância de inexistir consenso entre as
lideranças indígenas acerca dos nomes que seriam indicados ao Ministro
da Saúde. O dano decorre da ausência de consulta prévia, e não da
nomeação de pessoa não indicada pelas comunidades afetadas. 

(…) 

Por  fim,  a  disponibilização  de  formulários  da  ouvidoria  do  SUS
durante as visitas periódicas às aldeias também foge ao objeto da
demanda, já que não diz respeito à consulta prévia à nomeação do
Coordenador do DSAI. 

(…) 

c) da existência e quantificação do dano moral coletivo.

Consoante o atual entendimento acerca do dano moral coletivo, trata-
se  de  dano  in  re  ipsa,  que  não  necessita  de  prova  de  lesão,
decorrendo  de  comprovada  e  significativa  violação  da  ordem
jurídica. Embora a afetação negativa do estado anímico (individual ou
coletivo)  possa  ocorrer,  a  configuração  do  denominado  dano  moral
coletivo independe desse pressuposto. 

Xisto Tiago de Medeiros Neto conceitua o dano moral coletivo como a
“lesão injusta e intolerável a interesses ou direitos titularizados por
toda a coletividade (considerada em seu todo ou em qualquer de suas
expressões  –  grupos,  classes  ou  categorias  de  pessoas)  os  quais
possuem  natureza  extrapatrimonial,  refletindo  valores  e  bens
fundamentais para a sociedade”. E arremata: 
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A  ampliação  dos  danos  passíveis  de  ressarcimento  reflete-se
destacadamente  na  abrangência  da  obrigação  de  reparar
quaisquer  lesões  de  índole  extrapatrimonial,  em especial  as  de
natureza  coletiva,  aspectos  que  corresponde  ao  anseio  justo,
legítimo e necessário apresentado pela sociedade de nossos dias.
Atualmente,  tornaram-se  necessárias  e  significativas  para  a
ordem e a harmonia social a reação e a resposta do Direito em
face  de  situações  em  que  determinadas  condutas  vêm  a
configurar  lesão  a  interesses  juridicamente  protegidos,  de
caráter  extrapatrimonial,  titularizados  por  uma  determinada
coletividade.  Ou  seja,  adquiriu  expressivo  relevo  jurídico,  no
âmbito  da  responsabilidade  civil,  a  reparação  do  dano  moral
coletivo  (em sentido  lato)  (MEDEIROS NETO,  Xisto  Tiago  de.
Dano moral coletivo. São paulo, Ltr, 2004, p. 134). 

Assim, o conceito de dano moral coletivo não deve ser restringido ao
sofrimento  ou  à  dor  pessoal,  e  sim  ser  compreendido  como  a
violação,  injusta  e  intolerável,  a  valores  fundamentais  da
coletividade. Nesse sentido, encontra-se a jurisprudência do STJ: 

(…) 4. O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que
não  se  identifica  com  os  tradicionais  atributos  da  pessoa
humana  (dor,  sofrimento  ou  abalo  psíquico),  mas  com  a
violação  injusta  e  intolerável  de  valores  titularizados  pela
coletividade (grupos,  classes  ou  categoria  de  pessoas).  Tem  a
função de: a) proporcionar uma reparação indireta à lesão de um
direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor; e
c) inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais. 5.
Se,  por  um lado,  o  dano moral  coletivo  não está  relacionado  a
atributos da pessoa humana e se configura in re ipsa, dispensando
a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral,
de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a
valores fundamentais da sociedade e essa vulneração ocorrer de
forma  injusta  e  intolerável.  (…)  (REsp  n.  1643365/RS,  Rel
Ministra  Nancy  Andrighi,  Terceira  Turma,  julgado  em
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05/06/2018, DJe 07/06/2018). 

No caso, restou patente que a ré agiu em autêntica transgressão da
ordem jurídica, lesando direitos de natureza transindividual, ao deixar
de  observar  o  direito  de  consulta  prévia  às  comunidades  indígenas
acerca de medida de seu interesse direito, a nomeação de Coordenador
da DSAI Guajará-Tocantins. 

Com efeito,  a previsão de oitiva prévia das comunidades tribais e
indígenas assume especial importância na concretização dos direitos
culturais  e  étnicos  previstos  pela  Constituição  de  1988  e  pela
Convenção n. 169 da OIT, porquanto assegura a sua participação,
ainda que não vinculante, em decisões determinantes para o seu
desenvolvimento  –  diversamente  da  concepção  integracionista
outrora  reinante.  Assim,  a  sua  violação  denota  significativa
reprovabilidade social. 

Destaque-se, também, que a pretensão de indenização por dano moral
coletivo  é  punitiva  e  pedagógica,  pois  funciona  como  forma  de
desestímulo à reiteração do ilícito, tal qual consignado no precedente
acima citado. 

Entretanto,  não basta que a ré seja condenada ao pagamento de
compensação por danos morais coletivos. Para que a sua natureza
punitiva e pedagógica não reste frustrada, o valor fixado deve ser
suficiente para atingir sua finalidade dissuasória e punitiva. Caso o
quantum  fosse  delimitado  em  patamar  ínfimo,  poderia  não  haver
interesse da ré em adequar sua conduta, posto que a persistência na
violação da ordem jurídica lhe poderia ser mais proveitosa. 

 Ademais, o valor da compensação deve ser proporcional à gravidade
social  da  conduta  lesiva,  embora  o  próprio  fato  de  se  lidar  com
interesses transindividuais pressuponha a seriedade da lesão. No caso,
o impasse decorrente da conduta omissiva da União se alongou por cinco
semanas  e compeliu as  populações indígenas a  realizar diversos atos
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para  dar  visibilidade  às  suas  demandas,  como  a  interdição  de  vias
públicas. 

(…) 

DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE o pedido inicial, a

fim de condenar a União a pagar  indenização por danos morais

coletivos no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a

ser revertido ao Fundo Federal  de Defesa dos Direitos  Difusos

(ante a impossibilidade material de repartir o montante entre todos

os povos afetados, alguns dos quais, certamente, sequer possuem

entidades representativas que pudessem administrar tais recursos).

Esse  entendimento  encontra-se  sedimentado  pelo  Superior

Tribunal de Justiça, no REsp 1.473.846, na qual se fixou critérios balizadores à sua

configuração.

Nesse julgamento, a relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou

que  os danos morais coletivos se configuram na própria prática ilícita, não exigindo

prova  de  efetivo  dano  ou  sofrimento  da  sociedade,  uma  vez  que  se  baseiam  na

responsabilidade de natureza objetiva, a qual dispensa a comprovação de culpa ou de

dolo do agente lesivo.

Acrescentou  a  E.  Ministra  que  os  danos  morais  coletivos  têm

como função a repressão e a prevenção à prática de condutas lesivas à sociedade,

além  de  representarem  uma  forma  de  reverter  o  benefício  econômico  obtido
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individualmente pelo causador do dano em favor de toda a coletividade.

Conforme se  colhe  do  voto  condutor,  “as  lesões  envolvidas  no

dano moral coletivo relacionam-se, ademais, a uma espécie autônoma e específica de

bem jurídico extrapatrimonial,  referente aos  valores essenciais  da sociedade”,  de

modo que “o dano moral coletivo trata, pois, da reparação da ofensa ao ordenamento

jurídico como um todo e aos valores juridicamente protegidos que garantem a própria

coexistência entre os indivíduos”, sendo, ademais, necessário para sua configuração

que o dano se apresente “como injusto e de real significância, usurpando a esfera

jurídica  de  proteção  à  coletividade,  em  detrimento  dos  valores  (interesses)

fundamentais do seu acervo”.

Restou destacado ainda,  que  a jurisprudência do STJ entende

que, para a configuração do dano moral coletivo, o ato praticado deve ultrapassar os

limites  do  individualismo,  afetando,  “por  sua  gravidade  e  repercussão,  o  círculo

primordial  de  valores  sociais”,  exatamente  o  caso  dos  autos,  em  que  todo  o

agrupamento social foi impedido de se manifestar acerca de projeto que lhes afeta o

interesse, garantia prevista em norma constitucional e supralegal.

 Para além da ausência da consulta à comunidade afetada, há que

se reconhecer o cabimento de indenização por danos morais coletivos também em

razão  do  grave  dano  ambiental  na  localidade,  que  tem  sido  reconhecido  pela

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao sedimentar entendimento segundo

o qual a recomposição do dano ambiental deve se dar da forma mais ampla possível: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535
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DO CPC.  OMISSÃO INEXISTENTE.  AÇÃO CIVIL  PÚBLICA.  DANO
AMBIENTAL.  CONDENAÇÃO  A  DANO  EXTRAPATRIMONIAL  OU
DANO MORAL. COLETIVO POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO
PRO NATURA. 1. Não há qualquer violação do art. 535 do CPC quando a
prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com
enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2.  A
Segunda Turma recentemente pronunciou-se no sentido de que, ainda
que de forma reflexa,  a degradação do meio ambiente dá ensejo ao
dano moral coletivo. 3. Haveria contra sensu jurídico na admissão de
ressarcimento por lesão a dano moral individual sem que se pudesse dar
à coletividade o mesmo tratamento, afinal, se a honra de cada um dos
indivíduos  deste  mesmo grupo  é  afetada,  os  danos  são  passíveis  de
indenização. 4. As normas ambientais devem atender aos fins sociais a
que se destinam, ou seja, necessária a interpretação e integração, de
acordo  com  o  princípio  hermenêutico  in  dubio  pro  natura.  Recurso
especial improvido.  (STJ. REsp 1367923/RJ. Rel.  Humberto Martins.
Publicado no DJe DE 06/09/2013). 

O  STJ,  por  ocasião  do  julgamento  do  REsp  1.328.753-MG,

reafirmou seu entendimento no sentido da possibilidade de cumulação, em sede ação

civil pública, das obrigações de recomposição do meio ambiente e de compensação por

dano moral coletivo. Nesse precedente, o E. Relator, Min. Herman Benjamin salientou

essa possibilidade, destrinchando a natureza e a independência das várias obrigações

geradas  pelo  ilícitos  ambientais  e  sua  correlação  com  os  princípios  do  direito

ambiental: 

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  E  AMBIENTAL.  CUMULAÇÃO  DAS
OBRIGAÇÕES  DE  RECOMPOSIÇÃO  DO  MEIO  AMBIENTE  E  DE
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. Na hipótese de ação
civil  pública  proposta  em razão  de  dano  ambiental,  é  possível  que  a
sentença  condenatória  imponha  ao  responsável,  cumulativamente,  as
obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de pagar quantia
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em dinheiro  a  título  de  compensação  por  dano  moral  coletivo.  Isso
porque  vigora  em  nosso  sistema  jurídico  o  princípio  da  reparação
integral do dano ambiental, que, ao determinar a responsabilização do
agente por todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva, permite a
cumulação de obrigações de fazer,  de não fazer e de indenizar.  (…)
Cumpre  ressaltar  que  o  dano  ambiental  é  multifacetário  (ética,
temporal,  ecológica  e  patrimonialmente  falando,  sensível  ainda  à
diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à
coletividade,  às  gerações  futuras  e  aos  processos  ecológicos  em  si
mesmo  considerados).  Em  suma,  equivoca-se,  jurídica  e
metodologicamente,  quem  confunde  prioridade  da  recuperação  in
natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação simultânea
dos  deveres  de  repristinação  natural  (obrigação  de  fazer),
compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e
abstenção de uso e nova lesão (obrigação de não fazer). (STJ. REsp
1.328.753-MG,  Rel.  Min.  Herman  Benjamin,  julgado  em  28/05/2013.
informativo 526 do STJ). 

Diversos precedentes corroboram esse entendimento da Corte, a

exemplo dos seguintes julgados: 

Ainda  neste  tocante,  segundo  o  STJ,  o  “dano  moral  coletivo  atinge
interesse  não  patrimonial  de  classe  específica  ou  não  de  pessoas,
afronta  ao  sentimento  geral  dos  titulares  da  relação  jurídica-base,
sendo  desnecessária  demonstração  de  que  a  coletividade  sinta  dor,
repulsa, indignação, tal qual fosse indivíduo isolado”  (RESP - RECURSO
ESPECIAL - 1334421 2012.01.47295-8, HERMAN BENJAMIN, STJ -
SEGUNDA TURMA, DJE DATA:06/11/2019 ..DTPB:.).

Outrossim, ainda conforme a Corte Superior, “o dano, portanto,

decorre  da  própria  circunstância  do  ato  lesivo  e  prescinde  de  prova  objetiva  do

prejuízo individual sofrido”. Não por outra razão é que a “jurisprudência do Superior

Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de condenação por danos morais

PÁGINA 255 DE 276
MPF – Procuradoria da República em Sergipe

Av. BeirMar, 1064, Praia Treze de Julho, Aracaju-SE, 49020-010
PABX: (0xx79)3301-3700 - FAX: (0xx79)3301-3830 

255/276



 - 

Ministério Público Federal
Procuradoria da República em Sergipe

coletivos  sempre  que  constatada  prática  ilícita  que  viole  valores  e  interesses

fundamentais  de  uma  coletividade”  (RESP  -  RECURSO  ESPECIAL  -  1820000

2019.00.74391-6,  HERMAN  BENJAMIN,  STJ  -  SEGUNDA  TURMA,  DJE

DATA:11/10/2019).

Assim, é inquestionável a existência desta modalidade de dano in-

denizável, em razão da lesão aos interesses difusos e coletivos, decorrentes da signi-

ficativa degradação ambiental perpetrada na área. Desse modo que a requerida deve

indenizar a coletividade pela sua desídia quanto ao cumprimento da função socioambi-

ental em sua propriedade, resultante de longa omissão, tendo permitido que durante

décadas fosse promovido o descarte irregular de resíduos sólidos e rejeitos no local. 

A respeito dessa espécie de dano, afirma Sérgio Cavalieri Filho:

Daí ser imperioso conceber o dano moral coletivo como ofensa a valores

coletivos, lesão a sentimentos da coletividade, que causam desgosto, an-

gústia, insegurança, intranquilidade aos membros da sociedade. De for-

ma objetiva e sintética pode-se então conceituar o dano moral coleti-

vo como sentimento de desapreço que afeta negativamente toda a

coletividade pela perda de valores essenciais; sentimento coletivo

de comoção, de intranquilidade ou insegurança pela lesão a bens de

titularidade coletiva, como o meio ambiente, a paz pública, a confi-

ança coletiva, o patrimônio (ideal)  histórico, artístico, cultural e

paisagístico etc. (grifos constam no original).37

37 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 134.
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E especificamente  sobre  o  dano  moral  coletivo  decorrente  de

lesões causados ao meio ambiente, escreveu GUILHERME COUTO DE CASTRO38 que

“deve ser o poluidor condenado simultaneamente na recomposição do ambiente, sob

pena cominatória e também em verba a título punitivo, também chamada educativa,

didática ou por dano moral coletivo, com base no art. 1º da Lei nº 7.347/85, com a

redação determinada pelo art. 88 da Lei 8.884/94”.

Sobre esta modalidade de dano, há de ser destacado, ainda, que,

para muito além da reparação da dor e do constrangimento sofridos por um número

indeterminado de pessoas,  deve-se atentar para o caráter pedagógico do dano

moral coletivo, a fim de evitar a reiteração do comportamento danoso por parte dos

réus. Em arremate, tem-se que “o valor dessa indenização não pode ser tão insigni-

ficante a ponto de não conter nenhum efeito inibitório, devendo levar em conta o

patrimônio do ofensor” (TJPR. Proc. Ap. cível n.º 69712. Rel. Des. Troiano Neto).

Ainda neste tocante, segundo o STJ, o “dano moral coletivo atin-

ge interesse não patrimonial de classe específica ou não de pessoas, afronta ao senti-

mento geral dos titulares da relação jurídica-base, sendo desnecessária demonstra-

ção de que a coletividade sinta dor, repulsa, indignação, tal qual fosse indivíduo isola-

do”  (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1334421 2012.01.47295-8, HERMAN BENJA-

MIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:06/11/2019 ..DTPB:.).

Outrossim, ainda conforme a Corte Superior, “o dano, portanto,

decorre da própria circunstância do ato lesivo e prescinde de prova objetiva do

prejuízo individual sofrido”. Não por outra razão é que a “jurisprudência do Superior

38  A responsabilidade civil no direito brasileiro. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 119-120.
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Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de condenação por danos

morais coletivos sempre que constatada prática ilícita que viole valores e inte-

resses fundamentais de uma coletividade” (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1820000

2019.00.74391-6,  HERMAN  BENJAMIN,  STJ  -  SEGUNDA  TURMA,  DJE

DATA:11/10/2019).

Por  ocasião  do  julgamento  do  REsp  1.328.753-MG,  o  STJ

reafirmou seu entendimento no sentido da possibilidade de cumulação, em sede ação

civil pública, das obrigações de recomposição do meio ambiente e de compensação por

dano moral coletivo. Nesse precedente, o E. Relator, Min. Herman Benjamin salientou

essa possibilidade, destrinchando a natureza e a independência das várias obrigações

geradas  pelo  ilícitos  ambientais  e  sua  correlação  com  os  princípios  do  direito

ambiental: 

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  E  AMBIENTAL.  CUMULAÇÃO  DAS
OBRIGAÇÕES  DE  RECOMPOSIÇÃO  DO  MEIO  AMBIENTE  E  DE
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. Na hipótese de ação
civil  pública  proposta  em razão  de  dano  ambiental,  é  possível  que  a
sentença  condenatória  imponha  ao  responsável,  cumulativamente,  as
obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de pagar quantia
em  dinheiro  a  título  de  compensação  por  dano  moral  coletivo.  Isso
porque  vigora  em  nosso  sistema  jurídico  o  princípio  da  reparação
integral do dano ambiental, que, ao determinar a responsabilização do
agente por todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva, permite a
cumulação de obrigações de fazer,  de não fazer e de indenizar.  (…)
Cumpre  ressaltar  que  o  dano  ambiental  é  multifacetário  (ética,
temporal,  ecológica  e  patrimonialmente  falando,  sensível  ainda  à
diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à
coletividade,  às  gerações  futuras  e  aos  processos  ecológicos  em  si
mesmo  considerados).  Em  suma,  equivoca-se,  jurídica  e
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metodologicamente,  quem  confunde  prioridade  da  recuperação  in
natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação simultânea
dos  deveres  de  repristinação  natural  (obrigação  de  fazer),
compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e
abstenção de uso e nova lesão (obrigação de não fazer). (STJ. REsp
1.328.753-MG,  Rel.  Min.  Herman  Benjamin,  julgado  em  28/05/2013.
informativo 526 do STJ). 

Diversos precedentes corroboram esse entendimento da Corte, a

exemplo dos seguintes julgados: 

Ainda  neste  tocante,  segundo  o  STJ,  o  “dano  moral  coletivo  atinge
interesse  não  patrimonial  de  classe  específica  ou  não  de  pessoas,
afronta  ao  sentimento  geral  dos  titulares  da  relação  jurídica-base,
sendo  desnecessária  demonstração  de  que  a  coletividade  sinta  dor,
repulsa, indignação, tal qual fosse indivíduo isolado”  (RESP - RECURSO
ESPECIAL - 1334421 2012.01.47295-8, HERMAN BENJAMIN, STJ -
SEGUNDA TURMA, DJE DATA:06/11/2019 ..DTPB:.).

Outrossim,  ainda  conforme  a  Corte  Superior,  “o  dano,  portanto,
decorre da própria circunstância do ato lesivo e prescinde de prova
objetiva do prejuízo individual sofrido”. Não por outra razão é que a
“jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
possibilidade de condenação por danos morais coletivos sempre que
constatada  prática  ilícita  que  viole  valores  e  interesses
fundamentais de uma coletividade”  (RESP -  RECURSO ESPECIAL -
1820000 2019.00.74391-6,  HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA
TURMA, DJE DATA:11/10/2019).

Insta salientar que a adoção de consulta prévia e informada à

comunidade extrativista das catadoras e catadores de mangaba se relaciona com a

garantia  de  respeito  à  dignidade  dessa  população  tradicional,  em  atendimento  às

normas constitucionais e à convenção internacional 169 da OIT. 
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No entanto, os acionados, perfilhando caminho diverso, optaram

pela violação pura e simples a tais normas cogentes, com desprezo a essa população,

evidenciando  assim  o  dano  moral  coletivo,  fruto  do  total  descompromisso  com  a

tranquilidade pública de um conjunto enorme de famílias,  que tiveram negado seu

direito fundamental à participação e de valorização de suas posições e prioridades. 

Toda a tramitação do IC anexo, bem como a visita feita pelo MFP

e OAB na área em 10/08/2020,  demonstram a dor  intensa de diversos  líderes e

anciões  da  comunidade  em  razão  da  destruição  de  árvores  ancestrais.  Diversas

árvores  de  mangabeiras  derrubadas  simbolizavam  o  histórico  de  luta  dessa

comunidade, que se dedica à conservação ambiental e resiste a diversos ataques e

invasões, agora praticadas pelo próprio Poder Público, que obsta de forma sistemática

as  atividades  do  grupo  e  ataca  sua  tranquilidade  e  meios  de  subsistência.  Tais

circunstâncias já demonstram flagrante desrespeito dos acionados quanto ao próprio

cerne das disposições inseridas na Convenção 169 da OIT, com a concretização de

danos morais suportados por todo o agrupamento. 

O referido julgado demonstra, portanto, a juridicidade do pedido

de dano moral formulado na presente ação, tendo em vista a violação intolerável à

ordem  jurídica  relacionada  aos  valores  étnicos  e  culturais  de  comunidades

tradicionais,  uma  vez  que  os  acionados  deixaram  de  realizar  consulta  prévia  à

comunidade de catadoras e catadores de mangaba, além de destruir suas instalações

e  ameaçar  seus  modos  de  subsistência,  sob  a  justificativa  de  construir  grande

empreendimento imobiliário destituído de licenciamento ou estudos ambientais.

 Portanto,  encontrando-se presentes os  requisitos ensejadores
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da  responsabilidade  pelo  dano  moral  coletivo,  devem  o  Município  de  Aracaju,  a

EMURB, a União e a CAIXA serem condenados ao pagamento de indenização a ser

revertida  à  referida  comunidade,  para  fins  de  reorganização  social  e  criação  de

estratégias de fortalecimento da população tradicional.

14.  DA  NECESSIDADE  DE  CONCESSÃO  DA  TUTELA  DE  URGÊNCIA.

IMINÊNCIA  DE  DANOS  IRREVERSÍVEIS  À  BIOTA  E  À  ÚLTIMA  ÁREA

REMANESCENTE DE MANGABEIRAS,  COM 5 MIL  ÁRVORES.  PROJETO DE

EMPREENDIMENTO NOVO, DESTITUÍDO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E

EM  DESCONFORMIDADE  COM  CONDENAÇÃO  IMPOSTA  NA  AÇÃO  CIVIL

PÚBLICA N. 0002637-41.2009.4.05.8500. 

Encontram-se  presentes  no  caso  em  comento  os  requisitos

autorizadores  para  a  concessão  de  medida  liminar,  a  fim  de  se  abrandarem  as

consequências danosas ao meio ambiente e à resolução dos graves conflitos fundiários

que se apresentam no caso, na forma prevista no art. 12, da Lei nº 7.347/85.

Preenchidos, também, os requisitos do art. 300 do Novo Código

de Processo Civil, ipsis litteris:

Art.  300  –  A  tutela  de  urgência  será  concedida  quando  houver

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano

ou o risco ao resultado útil do processo. 

Com  efeito,  configura-se  a  plausibilidade  do  direito  ora

invocado,  uma  vez  que  a  existência  das  áreas  de  mangabeiras,  bem  como  a
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dependência  da  comunidade  extrativista  em  relação  a  essa  vegetação  resta

plenamente demonstrada nos itens anteriores, em consonância com a  documentação

encartada no IC anexo.

Não restam dúvidas, portanto, do fumus boni iuris para que seja

determinada  a  cessação  da  conduta  lesiva  ao  meio  ambiente,  eis  que  restou

demonstrada  por  documentos  públicos  que  o  empreendimento  encontra-se  sem as

licenças ambientais necessárias, e que o Município não está agindo com a diligência

esperada  para  sanar  tais  irregularidades.  Tal  circunstância,  além  de  conduzir  à

imediata  determinação  de  que  seja  promovido  o  licenciamento  ambiental,  atrai  a

incidência  das  medidas  encartadas  no  sobredito  dispositivo  legal,  em  especial,  a

determinação de suspensão das atividades. 

Todas estas alegações encontram-se embasadas por documentos

produzidos  por  agentes  públicos  da  EMBRAPA  e  IBAMA  e  órgãos  periciais  do

Ministério Público Federal, gozando, portanto, de presunção de veracidade.

Frise-se que a Mangaba se constitui árvore símbolo do Estado de

Sergipe, conforme estabelecido pelo Decreto n. 12.723, de 20 de janeiro de 1992, no

entorno da qual essa comunidade tradicional desenvolve suas atividades extrativistas,

envolvendo a sistematização daquelas relacionadas à pós-colheita, a comercialização,

as regras de socialização e o consumo dos frutos.

Conforme  salientado  anteriormente,  há  regulamentação  do

conceito de população tradicional através de lei (Decreto n. 6.040/2007) na qual se

encaixa os catadores de mangaba.
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Cumpre ressaltar, nesse ponto, que o projeto de urbanização da

prefeitura ignora por completo a existência, a historicidade e a proteção dos direitos

da comunidade extrativista, reconhecida pelo próprio Estado como grupo de pessoas

que subsistem a partir da exploração sustentável do fruto das mangabeiras. 

É  fato  incontroverso  que  o  empreendimento  aventado  pela

municipalidade se encontra irregular sob diversos aspectos, como bem descrito em

cada um dos capítulos dessa petição inicial.

Por  outro  lado,  há  flagrante  violação  de  determinações

constantes  da  sentença  proferida  nos  autos  da  ação  civil  pública  n.  0002637-

41.2009.4.05.8500 que  condenou os  mesmos acionados a  não  expedirem quaisquer

atos administrativos que importassem na construção de novos empreendimentos na

Zona de Expansão, tendo em vista a comprovada deficiência nos sistemas de macro e

microdrenagem bem como de esgotamento  sanitário  na região.  E  esse fato  já foi

reconhecido pela 1ª Vara, quando concedeu recente liminar a pedido do MPF, deixando

claro, porém, que o MPF precisaria buscar novas proteções à comunidade extrativista

por meio de nova ação judicial. 

Em outro plano,  a plausibilidade do direito é evidenciada ainda

pelo fato de que o projeto em andamento põe em xeque a preservação e até mesmo a

existência das áreas nas quais é exercida a atividade extrativista da mangaba, cuja

preservação se constitui condicionante do próprio contrato de doação efetivada pela

União em favor do Município de Aracaju.

O requisito do periculum in mora é evidenciado pelo fato de que,
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mesmo ciente da proibição imposta a toda a ZEA, o Município de Aracaju, a EMURB e

a CAIXA, cientes de todas as condenações proferidas contra si naquela ação e em

verdadeira burla à coisa julgada, estão iniciando operações de demolição de barracos

que  serviam de  depósitos  da  comunidade  extrativista  e  de  supressão  de  algumas

árvores mangabeiras, com o fim de iniciar obras relacionados a condomínio residencial

de grande porte (1.120 unidades habitacionais), sem que o projeto tenha estudos que

atestem sua viabilidade ambiental ou licença prévia.

O dano ambiental provocado por tais movimentações é, portanto,

irreversível,  uma vez que,  desmatada grande área que se busca preservar,  estará

inviabilizada a defesa do meio ambiente e a subsistência das famílias extrativistas

cuja existência os acionados insistem ignorar. 

Diante deste contexto, nos termos do art. 72, VII e IX, da Lei

9.605/1998, deve haver a suspensão das atividades empreendidas no local, até que

haja a  efetiva  análise  daquele  Juízo,  a  conclusão  de  estudos ambientais,  eventual

modificação do projeto e a obtenção das licenças ambientais necessárias.

Destarte,  a  urgência  na  obtenção  da  tutela  jurisdicional

encontra-se  justificada  na  necessidade  de  se  combater  prontamente  as  condutas

lesivas ao meio ambiente, uma vez que o empreendimento demanda a obtenção das

licenças  ambientais,  cujas  condicionantes  irão  regular  o  exercício  da  atividade

econômica aqui tratada, compatibilizando-a com a necessária defesa do meio ambiente

e com a subsistência da comunidade tradicional.

Não  custa  lembrar  que,  em sede  de  direito  ambiental,  vige  o
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princípio da prevenção, segundo o qual os danos ao meio ambiente devem ser sempre

evitados, pois a prevenção das condutas danosas é sempre mais desejável que a sua

reparação. Como ensina Édis Milaré:

Daí  a  assertiva,  sempre  repetida,  de  que  os  objetivos  do  Direito

ambiental  são  fundamentalmente  preventivos.  Sua  atenção  está

voltada para o momento anterior à consumação do dano  -  o do

mero risco. Ou seja, diante da pouca valia da simples reparação,

sempre  incerta  e,  quando  possível,  excessivamente  onerosa,  a

prevenção é a melhor, quando não a única solução.  De fato, como

averba Fávio Feldmann, “não podem a humanidade e o próprio Direito

contentar-se em reparar e reprimir o dano ambiental.  A degradação

ambiental, como regra, é irreparável. Como reparar o desaparecimento

de uma espécie?  Como trazer de volta  uma floresta  de séculos  que

sucumbiu  sob  a  violência  do  corte  raso?  Como  purificar  um  lençol

freático  contaminado  por  agrotóxicos?”  Com  efeito,  muitos  danos

ambientais são compensáveis, mas, sob a ótica da ciência e da técnica,

irreparáveis.

Na prática, o princípio da prevenção tem como objetivo impedir a

ocorrência de danos ao meio ambiente, através da imposição de

medidas acautelatórias, antes da implantação de empreendimentos e

atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras.39

Nas  ações  que  versam  sobre  a  tutela  e  proteção  do  meio

ambiente do meio ambiente, a concretização deste princípio se dá com o deferimento

39 MILARÉ, Edis. Idem. p. 263
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de provimentos jurisdicionais de urgência, sejam de natureza antecipatória, sejam de

natureza acautelatória.

No presente caso, a fim de conter os malefícios que o processo

de implantação do empreendimento pretendido pelo Município de Aracaju já causou ao

meio ambiente e à comunidade tradicional afetada.

Esta  solução  constitui  um  meio  termo  entre  a  supressão  de

grande parte  das  áreas  de  mangabeiras  e  a  proibição  de  construção  de  unidades

habitacionais  pretendidas,  devendo,  portanto,  ser  aplicada  em  sede  cautelar.

Portanto,  cabível  também  a  suspensão  das  atividades  preparatórias  do

empreendimento até que haja plena compatibilização dos interesses na demanda, com

a exata delimitação das áreas de interesse ambiental e aquelas destinadas a moradia

popular, tudo conforme autorização judicial a ser concedida pelo Juízo. 

Percebe-se que, se o processo de implantação de mais de mil

unidades  habitacionais  pela  Prefeitura  de  Aracaju  não  for  paralisada  de

imediato, com a definição e proteção efetiva das áreas de mangabeiras, estar-

se-á chancelando a completa destruição da comunidade tradicional de catadores

e o avanço da degradação ambiental no bairro do Santa Maria. 

Assim, preenchidos os requisitos necessários à concessão da

tutela de urgência, urge que se efetivem providências para a real proteção dos

catadores, da sua atividade tradicional e da integridade da sua área de atuação.

IV - DOS PEDIDOS LIMINARES
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Destarte,  como  tutela  de  urgência,  requer  o  MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL, liminarmente, em caráter cautelar que:

a)  seja determinado aos réus que  suspendam, imediatamente,

qualquer  ordem  de  execução  de  obras  e  movimentação  de

máquinas na  área de 236.218,96 m² doada pela  União  ao

Município de Aracaju  ,   onde existe um território tradicional em

que  é  realizado  o  extrativismo  pela  população  tradicional

conhecida como Catadores de Mangaba, bem como que suspendam

quaisquer outras atividades preparatórias à execução do projeto,

inclusive  terraplanagem onde  o  Município  pretende implantar  o

Projeto Habitacional Irmã Dulce dos Pobres;

b) seja suspensa,  imediatamente, a consulta pública que está

em curso,  sendo  realizada  pelo  Município  de  Aracaju  para

criação de uma unidade de conservação na área, eis que ela

está  sendo  realizada  de  forma  a  limitar  o  tamanho  da

reserva,  sem  que  antes  tenha  sido  realizados  estudos

ambientais e sem que tenha sido procedida a consulta prévia,

livre e informada da comunidade tradicional extrativista que

terá o seu território tradicional afetado (Art. 6   e 7º da  

Convenção 169 OIT e   D  ecreto, 6.040, de 7 de fevereiro  

de 2007  );  
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c)  seja  proibida  a  retirada  de  qualquer  árvore  ou  muda  de

mangaba, ouricuri ou cajueiro na referida área;

d)  seja  proibida  a  nova  derrubada  de  cercas  dos  sítios  das

famílias  componentes  da  população  tradicional  que  realizam

atividade extativista na área e sejam recompostas pelos réus as

cercas  que  foram  derrubadas  e  os  barracões  de

armazenamento de frutas;

e) seja determinado aos réus que realizem, no prazo de 20 dias,

um inventário atualizado das árvores frutíferas que existem no

local,  com sua contagem e apresentação de planta de situação,

para que seja possível a este juízo visualizar as áreas de maior

densidade  das árvores utilizadas pela população tradicional em

seu  extrativismo  e  seja  no  mesmo  mapa  indicado  o  local  da

nascente existente na área,  esteja  tal  nascente  degradada ou

não; Caso Vossa Excelência entenda adequado, tal atividade pode

ser solicitada à EMBRAPA em ato de auxílio a este juízo, pois o

órgão federal, além de isento, tem expertise no assunto;

f)  seja  ordenado  ao  Município  de  Aracaju  que  sua  guarda

municipal  permaneça  realizando  vigilância  da  área  para  evitar

novas  ocupações,  porém  que  cesse  qualquer  atividade

intimidatória,  mesmo com palavras amedrontadoras à população

tradicional extrativista;

g) sejam obrigados o Município, a Emurb e a CAIXA que, no prazo
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de  5  dias,  apresentem  a  este  juízo  os  documentos  que  dão

suporte  ao  início  das  obras,  com  limpeza  de

terreno/terraplanagem já publicamente anunciadas, quais sejam:

h)  documentação  sobre  adequado  tratamento  dos  efluentes

sanitários com atestado de viabilidade emitido pela DESO para

ligação à rede existente; II) documentação sobre a implantação,

pelo Município empreendedor, de infraestrutura de drenagem que

assegure que as águas pluviais captadas no empreendimento serão

conduzidas ao corpo hídrico receptor; III) a Licença Prévia do

empreendimento; IV) a Licença/Alvará de Construção Inicial do

referido empreendimento, com cópia do processo administrativo

deflagrado pelo pedido de construção inicial;  V) o relatório de

avaliação  de  viabilidade  ambiental  do  empreendimento;  VI)

autorização  prévia  para  supressão  da  vegetação  que  foi

derrubada; VII) estudos ambientais já realizados; VIII) consulta

prévia  realizada  à  comunidade  tradicional  nos  termos  da

Convenção OIT 169, antes de realizada a doação da área da União

ao Município e antes de ter sido iniciado o projeto; 

i)  seja  determinado  ao  Município  de  Aracaju  que,  enquanto

paralisada a obra para se averiguar a legalidade da implantação

que se iniciou, as famílias extrativistas catadoras de mangaba que

atuam na área há décadas fiquem autorizadas a realizarem suas

atividades de extrativismo em razão de ser esse o seu meio de

subsistência, sobretudo em tempos de pandemia do Coronavírus-

19,  inclusive  podendo  manter  barracão  de  armazenamento  das
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frutas e tendas para abrigo da chuva;

j) seja solicitado ao IBAMA realizar a caracterização ambiental

da área, localizando as nascentes, lagoas, afloramentos de lençol

freático, com dados que explicitem sua condição antes e depois

da  ocupação  conhecida  como  “Invasão  das  Mangabeiras”,

apontando as atividades técnicas necessárias para a recuperação

e preservação destas áreas e das árvores mangabeiras.

l)  a realização de diligência urgente,  in locu,  por este juízo para

que possa aquilatar com os próprios olhos a degradação que está

sendo praticado na área;

m) a determinação de uma perícia pela Polícia Federal e IBAMA, a

fim de constatarem os danos e registrar os fatos antes que as

máquinas da Prefeitura limpem tudo e destruam as provas que lá

estão e que demonstram a forma como agiram;

V - DOS PEDIDOS PRINCIPAIS

Ante  o  exposto  na  presente  peça  vestibular,  o  MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL pugna pelo recebimento e pelo processamento desta ação civil

pública segundo o rito preconizado em lei, requerendo, ainda: 

A) sejam citados os acionados para que compareçam à audiência

de conciliação, cuja designação o MPF requer desde já, e para que, caso a tentativa de

composição reste frustrada, responda à presente demanda no prazo legal, sob pena de

revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil;
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B) seja julgada procedente esta demanda, com confirmação dos

pedidos liminares e fixação das seguintes obrigações:

B.1) seja declarada nula a doação da área realizada pela União ao

Município  de  Aracaju  a  ,  por  violação  ao  artigo  6º  e  7º  da

Convenção  Internacional  169  OIT  e  decreto,  6.040,  de  7  de

fevereiro de 2007,

B.2) seja declarada nula a consulta prévia prevista no SNUC e

realizada  pelo  Município  de  afogadilho  para  criação  de  uma

unidade de conservação no território utilizado pela comunidade

extrativista,  antes  de  realizar  a  consulta  prévia,  livre  e

informada,  o  que  viola  o  artigo  6º  e  7º  da  Convenção

Internacional 169 OIT e decreto, 6.040, de 7 de fevereiro de

2007,

B.3) seja autorizada a CAIXA e Município de Aracaju a utilizarem

e  remanejarem  os  recursos  previstos  no  contrato  de

financiamento  n.  0527395-32/2019, para  a  construção  do

complexo habitacional para os antigos moradores da “Invasão das

Mangabeiras”  em  outra  área  da  União,  vizinha  à  reserva

extrativista das Mangabeiras, ou qualquer outra na qual quiserem

instalar  o  complexo  habitacional  para  as  famílias  egressas  da

ocupação conhecida como “Invasão das Mangabeiras”;

B.4) seja constituída comissão formada pelos réus, pelo MPF, por
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representantes das famílias extrativistas catadoras de mangaba,

pela EMBRAPA, pelo IBAMA e por profissionais academicamente

reconhecidos  pelo  menos  nas  áreas  de  biologia,  engenharia

florestal,  sociologia,  antropologia,  para que seja construído um

protocolo  de  consulta  prévia,  livre  e  informada  da  população

tradicional  extrativista,  a  fim  de  possibilitar  uma  adequada

realização pelos réus de consulta prévia, livre e informada, nos

termos  da  Convenção  Internacional  169  OIT,  para  oitiva  da

comunidade  tradicional  extrativista  mangabeira  acerca  das

políticas e programas que pretendam realizar na área, antes de

tomada qualquer deliberação que os afete;

B.5) caso durante o curso do processo judicial fique constatada a

inviabilidade  ambiental  do  projeto  habitacional  na  área,  em

decorrência  do  afloramento  de  lençol  freático,  existência  de

nascentes, lagoas e algo impacto que culmine na degradação da

área  da  reserva  extrativista  de  mangabeiras,  sejam  os

demandados condenados na obrigação de não-fazer, consistente

em não executar na área qualquer projeto que não seja a criação

de unidade de conservação extrativista na totalidade da área;

B.6)  sejam os  réus  condenados  a  recuperarem as  nascentes  e

outras áreas de preservação permanente presentes na área, como

lagoas, afloramentos de lenços freático, bem como a fazerem o

replantio de mudas de mangabas, cajueiros e ouricuris que foram
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derrubados  durante  o  processo  inicial  de  instalação  do

empreendimento;

B.7)  Subsidiariamente,  caso  durante  os  estudos  ambientais

realizados  fique  constatada  a  viabilidade  ambiental  do

empreendimento  habitacional  em  parte  da  área  utilizada  pela

comunidade tradicional extrativista, e na consulta, a comunidade

tradicional extrativista consinta em ceder parte do território de

reserva  extrativista  das  mangabeiras  para  construção  de

empreendimento  habitacional,  que  sejam  apresentadas

alternativas  locacionais  e  readequação  do  projeto  para

atendimento  tanto  dos  interesses  da  comunidade  tradicional

extrativista  catadora  de  mangaba  de  manter-se  no  direito  de

utilizar as áreas que considera essenciais para sua subsistência,

quanto da população carente que demanda projetos habitacionais

para moradia digna;

B.8)  Ainda  subsidiariamente, sejam  os  acusados  condenados  a

apenas poderem dar início a qualquer projeto na área, caso fique

demonstrada a viabilidade ambiental e após regular processo de

licenciamento ambiental, com os competentes estudos ambientais

prévios,  estudos  antropológicos,  arqueológicos,  obtenção  de

licenças, previsão de macro e microdrenagem na área e rede de

esgotamento sanitário;

B.9) Subsidiariamente seja condenada a CAIXA a condicionar a
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liberação  de  quaisquer  recursos  de  financiamento  ao  projeto

habitacional que o município pretende construir na área à plena

regularização  sócio-ambiental  do  empreendimento,  tendo  em

vista os princípos de acordos e normas aos quais esteja obrigada

a  cumprir  por  lei  ou  por  ato  de  auto-regulação,  que  foram

mencionados nessa petição inicial;

B.10)  Cumulativamente  com  os  pedidos  julgados  procedentes,

sejam  eles  os  principais  ou  subsidiários,  sejam  os  acusados

condenados  à  obrigação  de  destinarem  políticas  públicas  e

programas  voltados  à  preservação  ambiental  da  reserva

extrativista das mangabeiras e sua regularização fundiária; 

B.11)  e sejam todos os acionados condenados ao pagamento de

indenização por danos morais em favor das famílias extrativistas

afetadas,  no valor de R$623,511,23 (seiscentos e vinte e três

mil,  quinhentos  e  onze  reais  e  vinte  e  três  centavos),  que

corresponde a 0,5% do valor total do empreendimento mil reais,

devendo este valor ser revertido na forma de políticas públicas

para  a  comunidade  extrativista  catadora  de  mangaba,  como

construção de unidade de beneficiamento de mangaba,  cozinha

industrial  para  preparo  das  receitas,  preparação  técnica  da

família para que seus produtos sejam aptos a se verem incluídos

na  merenda  escolar,  dentre  outras  ações  que  podem  ser

apresentadas a este juízo previamente para compor a indenização
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por danos morais;

C)  sejam  os  acionados  condenados  a  suportar  os  ônus  de

sucumbência e demais despesas processuais;

 D) seja determinada a cominação de multa diária, no valor a ser

determinado  por  Vossa  Excelência,  para  o  caso  de  descumprimento  das  ordens

judiciais emitidas durante o processamento do feito;

  E)  sejam  todos  os  acionados  condenados  ao  pagamento  de

indenização por danos morais em favor das famílias extrativistas afetadas, no valor

de R$623,511,23 (seiscentos e vinte e três mil, quinhentos e onze reais e vinte e três

centavos),  que  corresponde  a  0,5%  do  valor  total  do  empreendimento  mil  reais,

devendo este valor ser revertido na forma de políticas públicas para a comunidade

extrativista catadora de mangaba, como construção de unidade de beneficiamento de

mangaba, cozinha industrial para preparo das receitas, preparação técnica da família

para que seus produtos sejam aptos a se verem incluídos na merenda escolar, dentre

outras ações que podem ser apresentadas a este juízo previamente para compor a

indenização por danos morais;

 Requer provar o alegado por meio de todas as provas admitidas

em lei, em especial, do Inquérito Civil que instrui a presente Ação Civil Pública, bem

como  dos  demais  meios  de  prova  que  serão  especificadas  oportunamente  após  a

efetivação do  contraditório  e  a  definição  dos  eventuais  pontos controvertidos  da

demanda.

Tendo em vista que durante toda a instrução do inquérito civil

que instrui a inicial a Comissão de Direitos Humanos da OAB acompanhou os fatos e as
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violações aqui detalhadas, requer o MPF que a OAB-SE, situada na Av. Ivo do Prado,

1072  -  São  José,  Aracaju  -  SE,  49015-070,  seja  intimada  para  dizer  se  possui

interesse em atuar no feito e em que qualidade. 

Dá-se à causa o  valor  de  R$ 124,702,247,00 (cento e  vinte e

quatro  milhões,  setecentos  e  dois  mil,  duzentos  e  quarenta  e  sete  centavos),

correspondente ao valor total do empreendimento. 

Aracaju/SE, 11 de agosto de 2020

LÍVIA NASCIMENTO TINÔCO

Procuradora da República
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