
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE

PARAGOMINAS – PA

Ref.: Inquérito Civil Público F

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  presentado  pelo  Procurador  da

República que esta subscreve, no exercício de uma das suas atribuições, conferidas pelos arts.

127,  “caput”,  129  e  37,  §  4°,  da  Constituição  da  República,  art.  37,  inc.  II,  da  Lei

Complementar  nº  75/93  e  art.  5º,  inciso  I,  da  Lei  nº  7.347/1985  e  com  espeque  nos

procedimentos em anexo, vem propor

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE

URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS

em face de

NÉDIO  LOPES  SALES,  brasileiro,  filho  de

█████████████████ e ████████████████, nascido

em 30/05/1950,  natural  de Massapê/CE,  CPF ████████████,

residente  e  domiciliado  na  ██████████████,  ███████

███████, ███████, CEP: ███████, Capitão Poço/PA;

PARANAER PARANATINGA AERO AGRÍCOLA LTDA, pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.364.935/0001-
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04,  podendo  ser  citada  na  pessoa  do  sócio/proprietário  Fernando

Vieiga dos Santos, situada na Avenida XV de novembro, 177, Jardim

Panorama, CEP: 78870000, Paranatinga/MT;

FERNANDO VEIGA DOS SANTOS, brasileiro, empresário, filho

de  ███████ e  ███████, nascido em 02/11/1972,  inscrito  no

CPF sob o nº  ███████, residente e domiciliado na  ███████,

███, ███████, CEP: ███████, Paragominas/PA;

pelos seguintes fatos e fundamentos jurídicos.

I. DO OBJETO

 A presente demanda tem por finalidade a reparação do dano perpetrado pelos

demandados  que,  nos  anos  de  2017 e  2018,  nas  imediações  da  Terra  Indígena  Alto  Rio

Guamá e Comunidades rurais no entorno – Municípios de Santa Luzia do Pará e Capitão

Poço, aplicaram agrotóxicos por meio de avião agrícola muito próximo de moradias indígenas

e  de  camponeses,  em  total  descumprimento  às  exigências  estabelecidas  na  legislação

pertinente, fato que causou graves prejuízos não só sobre suas roças, hortas, pomares, áreas

de extrativismo, como à saúde e à segurança alimentar dos moradores da região.

II. DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS

O substrato fático da presente ação civil pública extrai-se do Inquérito Civil

Público  nº  1.23.000.000080/2018-21,  instaurado  a  partir  de  Representação  sigilosa  que

remeteu  “Relatório  Técnico”  produzido pelo  Instituto  de  Desenvolvimento  Florestal  e  da

Biodiversidade do Pará – IDEFLOR-BIO, no qual foi apresentado o estudo preliminar de

impactos  socioambientais  de  pulverização  aérea  de  agrotóxicos  realizada  por

empreendimento  agropecuário  (Fazenda  Caiarara)  na  Terra  Indígena  Alto  Rio  Guamá  e

Comunidades rurais no entorno – Municípios de Santa Luzia do Pará e Capitão Poço.
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O  relatório  foi  produzido  a  partir  de  notícias  e  representações  de

████████████████████████████, que  solicitaram apoio ao IDEFLOR-BIO

para produzir a denúncia sobre a ocorrência de pulverização aérea de agrotóxico na Fazenda

Caiarara cujos resíduos acarretariam efeitos negativos à saúde e à segurança alimentar dos

moradores das aldeias.

Inicialmente, os técnicos do IDEFLOR-BIO ouviram os indígenas da Aldeia

Wazu, que relataram que “a pulverização aérea da substância era realizada diariamente por

aeronave de pequeno porte, e que perceberam os efeitos negativos da pulverização sobre

suas roças, hortas, pomares, áreas de extrativismo, como amarelecimento de folhas, queda

das flores, entre outros, e nos locais de criação de animais. Ademais, os moradores da aldeia

estavam apresentando problemas de saúde como dor de cabeça, tontura, enjoo, ardência nos

olhos, entre outros, no período em que a aeronave sobrevoava a área da aldeia”.

A partir de tais relatos, e com o fim de reunir elementos sobre o impacto da

pulverização dos agrotóxicos nos sistemas produtivos locais  e nos ecossistemas de forma

geral, no período de 24 a 27 de julho de 2018, equipe do IDEFLOR-BIO, acompanhada por

técnico  da  FUNAI,  realizou  uma  visita  de  campo  nas  Aldeias  Indígenas  Iarapé  Wazu  e

Ypydhon, na Vila Camponesa Piracema, localizados no município de Santa Luzia do Pará e

no Assentamento Jararaca, localizado no município de Capitão Poço, distante em média 4

quilômetros  e  meio  da  Fazenda  Caiarara,  de  propriedade  do  requerido  NÉDIO LOPES

SALES.

A respeito da localização das Aldeias, da Vila e do Assentamento em relação à

Fazenda Caiarara, ilustra-se com o mapa abaixo:
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Na ocasião, o IDEFLOR-BIO efetuou entrevista com 40 moradores das Aldeias

Iarapé Wazu e Ypydhon e Vila Piracema, sendo que, ao serem perguntados se haviam avistado

o avião dispersando substância no local ondem residem ou onde possuem culturas, 95% desse

número afirmou que sim.

Como se observa no mapa acima, a Vila Piracema faz fronteira com as cercas

(limites) da Fazenda Caiarara e os moradores afirmaram ao IDEFLOR-BIO que visualizaram

com clareza uma substância em forma de neblina que todas as manhãs, por voltas das 7:30
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horas, era dispersa pelo avião sobre a vila e que ficava por horas imersa nesta neblina turva,

de cheiro peculiar e repulsivo (semelhante a inseticida) – alguns moradores reconheceram a

substância  como à  que serve  para matar a  “juquira” (matos  e  espécies  invasoras  de

pastagens).

Nesse  ponto,  os  moradores  cederam aos  técnicos  do  IDEFLOR-BIO fotos  do

avião dispersando a substância perto das Aldeias e das Vilas:
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A respeito  da  dinâmica  da  pulverização  irregular,  os  entrevistados  indígenas

explicaram que o avião ficou pulverizando a área por aproximada 90 (noventa) dias em cada

ano, nos meses de abril a junho dos anos 2017 e 2018. A aeronave sobrevoava e pulverizava a

área da fazenda em média 3 horas todas as manhãs, de 7:30 a 9:30 horas, praticamente todos

os dias da semana, de segunda a domingo.

Por  sua vez,  os  moradores  da Vila  Piracema afirmaram que a  pulverização

ocorria pela parte da tarde e durava 1 hora, das 16 às 17 horas.

Indagados se conheciam da origem e o responsável pelo avião, a maioria

dos  moradores  e  indígenas  asseveraram  que  era  o  fazendeiro  NÉDIO  LOPES  o

empreendedor que contratou a aeronave, pois este é o proprietário da Fazenda denominada

“Caiarara”, local onde o serviço devia se limitar a ser prestado.

Acerca das consequências da prática ilícita, os entrevistados da Vila Piracema

relataram que era possível ver na água do igarapé próximo à Fazenda Caiarara e bacia de

roupas deixadas ao relento durante a noite um óleo de cheiro ruim que impregnava o líquido,

o qual se tratava de agrotóxico.

Nesse ponto, consta a preocupação dos moradores da Vila Piracema com o fato

de  que  o  despejo  aéreo  de  agrotóxico  proveniente  da  Fazenda  Caiarara  afetava
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substancialmente a qualidade da água do Igarapé que era utilizado para lavar louças e roupas

durante o dia, tanto que as pessoas foram obrigadas a deixar de frequentar e realizar as suas

atividades rotineiras de trabalho e higiene básica no referido local, em decorrência do cheiro

forte do “veneno” e modificação da cor da água para avermelhada.

Essa situação era agravada pelo fato de as nascentes dos Igarapés Piracema,

Pitomba  e  Traquateua  se  situarem  dentro  da  Fazenda  Caiarara,  onde  a  pulverização  do

agrotóxico foi realizada nos anos de 2017 e 2018; isto é, qualquer braço de água próximo que

pudesse satisfazer as necessidades dessas comunidades estava afetado pelo despejo irregular

de agrotóxico.

Veja que tal informação foi confirmada pelo IDER-FLOR no mapa abaixo, no

qual a área delimitada em cor rosa é a área da fazenda Caiarara e os pequenos pontos em cor

azul são nascentes de curso d´agua declarados pelos proprietários no CAR.
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Foi ressaltado no relatório que o volume provável de agrotóxico usado para

pulverização aérea foi de 12,240 litros, o que provavelmente deve ter causado uma grande

contaminação do lençol  freático e das  águas superficiais  como igarapés,  fontes  e  rios da

região.

Nos registros  fotográficos  abaixo,  disponibilizado por  um pescador  da Vila

Piracema, é possível verificar peixes com má formação nos lábios inferiores, fenômeno que

estaria diretamente associado à presença dos agrotóxicos nos rios.
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A respeito dos efeitos da aplicação de agrotóxico na vegetação (florestas, roças e

pomares), tanto para a da Terra Indígena quanto para as Comunidades Rurais, o relatório

ressaltou que estes foram relevantes tanto nas roças quanto nos pomares, os quais tiveram

significativa  queda  das  flores,  principalmente  nos  pomares,  sendo  destacado  pelos

entrevistados que as abelhas haviam se afugentado, após a aplicação do agrotóxico.

Os entrevistados também comentaram que observaram muitos patos e peixes de

criação  doméstica  que  morreram  durante  a  pulverização  do  agrotóxico.  Segundo  os

entrevistados teriam morrido por conta da qualidade da água que foi afetada pelo agrotóxico.

A equipe técnica da GSBIO pôde evidenciar que inúmeras espécies de plantas

nativas  e cultivadas foram afetadas pela  névoa de agrotóxico,  tanto nas aldeias  indígenas

quanto  na  comunidade  Piracema  e  no  assentamento  Jararaca,  ambos  na  proximidade  da

Fazenda Caiarara, sendo que um dos principais agravantes do impacto do agrotóxico sobre os

sistemas  produtivos  familiares  foi  à  distância  e  a  forma  da  pulverização  em  relação  às

localidades acima citadas.

Ressalta-se que, com base no artigo 10 da Instrução Normativa n° 02, de 03 de

janeiro de 2008, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, não é permitida a

aplicação aérea de agrotóxicos em áreas situadas  a uma distância mínima de quinhentos

metros de povoações.

No caso,  o  empreendimento  Agropecuário  Fazenda Caiarara  desrespeitou  a

distância mínima para pulverização aérea descrita na referida instrução normativa, uma vez

que houve pulverização de agrotóxico a menos de 50 metros da vila Piracema a menos de 50

metros de corpos de água (incluindo as dezenas de nascentes de corpos de água existentes na

área da fazenda), roças, áreas de extrativismo familiar, pomares etc.

De  acordo  com  o  relatório,  no  caso  das  aldeias  indígenas  Iarapé  Wazu  e

Ypydhon e assentamento Jararaca, mesmo com distância de mais de 2000 metros da Fazenda

Caiarara, os sistemas produtivos locais foram também prejudicados, pois espécies agrícolas
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morreram e  espécies  florestais  tiveram seu  ciclo  produtivo  afetado,  acarretando perda  de

produtividade, uma vez que o sistema e a velocidade dos ventos locais contribuíram para

dispersão do agrotóxico.

Os  principais  efeitos  causados  pela  pulverização  do agrotóxico  nas  plantas

foram: amarelecimento das folhas, quedas das flores, frutos e epinastia (encarquilhamento)

das folhas, conforme se verifica das imagens abaixo:
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Devido  à  proximidade  de  menos  de  50  metros  da  fazenda  Caiarara,  tanto  as

espécies agrícolas, quanto a vegetação nativa da vila Piracema foram altamente afetadas pela

névoa de  agrotóxico  oriunda da  pulverização aérea,  sendo que  algumas  roças  de maniva

tiveram perda total.

Durante o levantamento em campo, a equipe da GSBIO identificou os efeitos

do  agrotóxico  sobre  a  saúde  dos  moradores,  os  quais  citaram que,  após  a  aplicação  do

produto,  apresentaram  diversos  sintomas,  principalmente  dor  de  barriga,  dor  cabeça  e

garganta seca, acrescido de tontura e falta de ar, que são os mesmos sintomas e sinais clínicos

prescritos  nas bulas  de todos os agrotóxicos  utilizados na pulverização aérea da Fazenda

Caiarara.

A equipe  técnica  do  IDEFLOR-Bio  destacou  no  relatório,  ainda,  que  em

análise  a  documentação  ambiental  do  empreendedor  fornecida  pela  Secretaria  de  Meio

Ambiente de Santa Luzia do Pará, especialmente os receituários agronômicos e notas fiscais,

foi possível contatar que “os receituários de aplicação de agrotóxicos que foram receitados

para tratarem a situação das pastagens e áreas agrícolas da FAZENDA OURO VERDE,

situada no município de Capitão Poço e de muito menor extensão, provavelmente foram

usados para comprar agrotóxicos herbicidas para serem usados na FAZENDA CAIARARA

situada no município de Santa Luzia do Pará”.

Além disso, foi ressaltado que “ao todo foram receitados pelos profissionais

11.110 litros de diferentes agrotóxicos herbicidas para tratamento das ervar e arbustos que

nascem nas pastagens degradadas.  No entanto 13.240 litros, comprados e provavelmente

foram pulverizados diluídos em água na área da fazenda Caiarara e seu entorno”.

Em janeiro  de  2021  ███████ encaminhou,  via  whatsapp,  mensagem ao

MPF relatando novo episódio de pulverização de agrotóxico nas proximidades da TI Alto Rio

Guamá, fato também imputado ao requerido NÉDIO LOPES SALES, conforme se verifica

das  mensagens  abaixo,  as  quais  constam  no  anexo  da  certidão  PRM-PGN-PA-

00000246/2021.
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Acrescente-se que, durante reunião por videoconferência realizada em fevereiro

de  2021  (ata  PRM-PGN-PA-0000293/2021),  ████████████████████████

relataram a mesma denúncia com relação aos impactos causados pelo fazendeiro NÉDIO

LOPES, relatando prejuízos para agricultura e sobre a saúde da comunidade.

Ao ser ouvido, ██████████████ declarou:

“Que é  preocupante,  não só para o meio ambiente,  mas  para saúde da

população indígena; Que vê o avião passar quando está trabalhando; Que

o veneno é tão forte que está atingindo a região, mesmo vindo de longe;

Que estão sendo muito prejudicados; Que a maniva e toda verdura plantada

estão  morrendo;  Que  as  árvores  estão  morrendo;  Que  algumas  pessoas

estão  dizendo  que  estão  passando  mal”.  Por  sua  vez,  ██████

███████ ███████ relatou “Que os indígenas que fazem a coleta do

açaí dizem que o mato está todo morto; Que os prejuízos são incalculáveis;

Que  algumas  aldeias  próximas  tiveram  surtos  de  diarreia,  problemas

respiratórios”.

Sobre  as  denúncias  apresentadas,  a  FUNAI  apresentou  relatório  de  campo
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(Protocolo PRM-PGN-PA-0000709/2021), produzido em Julho de 2018, a partir dos trabalhos

desenvolvidos por indigenista especializado em conjunto com a equipe do IDERFLORBIO,

no qual ressalta, com base no que foi constatado  in loco, necessidade de reparar os danos

causados à saúde, à subsistência, às finanças e ao meio ambiente da comunidade indígena.

Diante  da  situação  narrada  pelos  indígenas  sobre  o  uso  indiscriminado  de

pulverização  aérea  de  agrotóxico  em fazendas  situadas  aos  arredores  de  suas  áreas  e  de

comunidades vizinhas, o MPF expediu recomendações aos órgãos ambientais competentes

(IBAMA, SFA-PA, INCRA, SEMAS e ADEPARÁ), para que, no âmbito de suas atribuições,

efetuassem  fiscalização  ambiental  nas  Fazendas  (propriedades  particulares)  situadas  aos

arredores dos Projetos de Assentamento Jararaca e Vila Piracema e das Aldeias Indígenas da

Terra Indígena Alto Rio Guamá, que se utilizam de agrotóxico em suas atividades agrícolas,

com a finalidade de averiguar a adequação e a regularidade das atividades e a existência de

impacto ambiental negativo aos citados povoados e ao meio ambiente.

Com relação à  existência de Licença de Atividade Rural  – LAR em nome de

NÉDIO LOPES SALES, proprietário da Fazenda Caiarara a SEMAS/PA informou que foi

localizado  apenas  o  processo  de  licenciamento  2010/31090,  em nome da  citada  fazenda,

indeferido e  arquivado em 24/07/2012 e que não foi  localizado processo punitivo para o

imóvel em questão (PRM-PGN-PA-00001109/2021).

Juntou-se aos autos cópia do IPL 1002662-70.2020.4.01.3906, instaurado em face

de  NÉDIO  LOPES  SALES,  com  base  no  relatório  técnico  elaborado  pelo

IDEFLOR-BIO/PA.

A  ANAC,  no  que  diz  respeito  à  regularidade  da  aeronave  utilizada  na

pulverização, por meio do Ofício nº 86/2021/GAB-ANAC (PRM-PGN-PA-00000856/2021),

informou o seguinte:

a) a aeronave de matrícula  PT-GRY possui  operador não certificado

pela  ANAC  e  está  com  o  Certificado  de  Aeronavegabilidade  em

situação  normal,  conforme  consta  no  anexo"c",  podendo  realizar,
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portanto, somente operações agrícolas não comerciais, ou seja, em

proveito do próprio operador.

b) Categoria de registro TPP, o que significa autorização para operar

transporte privado, portanto,    não autorizada para operar serviços  

aéreos especializados, na   modalidade aeroagrícola  ;

c)  Certificado  de  Verificação  de  Aeronavegabilidade  -  CVA (antes

denominada Inspeção Anual de Manutenção - IAM) vencido em 06 de

dezembro de 2011, com situação de aeronavegabilidade cancelada e

aeronave interditada. Assim, desde 2011, restou a aeronave   impedida  

de voar qualquer tipo de voo.

Acrescente-se,  ainda,  que  o  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento – MAPA, em resposta à ofício enviado pelo MPF (ofício nº 60/201), informou

que  “a  empresa  PARANAER  -  PARANATINGA  AERO  AGRICOLA  LTDA,  CNPJ  nº

07.364.935/0001-04,  Registrada  neste  Ministério  sob  o  nº  MT-  75616-  4,  não  teve

autorização da SFA/MAPA-PA para prestação de serviço Aeroagrícola nos anos de 2019,

2020 e 2021 e que não há registro de relatório operacional de execução de atividades de

aviação agrícola na Fazenda Caiarara, situada no município de Santa Luzia do Pará/PA nos

anos de 2019, 2020 e 2021”. 

Por fim, no dia 21/10/2022, uma equipe do MPF esteve na zona rural de Santa

Luzia do Pará para realizar a oitiva dos moradores do PA Jararaca e PA Piracema sobre o

assunto  tratado nesses  autos,  bem como obter  dados  sobre  os  danos à  saúde e  prejuízos

financeiros sofridos pelas vítimas.

Na  ocasião,  foram  entrevistados  dois  moradores  do  PA  Jararaca,  o  Sr.

███████ ███████ e  o  Sr.  ███████ ███████,  cujos  depoimentos  foram

gravados e  encontram-se nos  autos,  os  quais  confirmaram os fatos  narrados no Relatório

Técnico produzido pelo IDEFLOR-BIO.

Nesse  sentido,  importante  destacar  o  seguinte  trecho  do  depoimento  do
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agricultor ███████ ███████:

QUE  no  ano  de  2017  houve  o  primeiro  evento  de  pulverização  

o qual acabou com a vegetação, queimou, não somente que a que

cultivavam, mas também a nativa; QUE essa queimada decorrente de

uma herbicida no princípio eles não tinham ideia do que poderia ser,

posteriormente foi verificado que era por conta de uma pulverização

aérea que estava acontecendo na região; QUE com essa queimada o

depoente como apicultor não teve condições de fazer a colheita do

mel; QUE a primeira colheita dessa florada era do período que foi

queimada  e  as  abelhas  não  trabalharam,  atrasando o  período  da

primeira safra e como consequência tiveram dificuldades na quitação

de financiamento que tinham realizado para essa atividade, causando

um transtorno muito grande; QUE não tiveram condições de colher o

produto, a matéria-prima, que é o mel, por conta da falta de flores;

QUE no ano posterior mais uma vez aconteceu o mesmo episódio de

pulverização e novamente tiveram mesmo prejuízo, não só o depoente

como  vários  outros  agricultores,  o  depoente  particularmente  na

questão  da  apicultura  e  outros  agricultores  na  questão  de  roça,

plantação  de  laranja,  pimenta  do  reino  e  outras  coisas;  QUE  o

primeiro episódio foi  em 2017 e o segundo episódio foi  em 2018;

QUE o abastecimento de água também foi afetado; QUE tem amigos

que são vizinhos do assentamento, são comunidades tradicionais, que

relataram o crescimento de um vegetal estranho  dentro do rio como

se  fosse  uma  alga  e  quando  eles  davam  uma  tarrafada,  é  um

instrumento de pesca que existe no local, só vinha esse mato, coisa

que nunca tinha existido na região”.

Sobre os problemas de saúde enfrentados pela comunidade após a aspersão de

agrotóxicos,  por meio de avião agrícola, muito próximo de suas residências e lavouras, o

declarante relatou:
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QUE fez solicitação, tem dois ofícios que mandou para a Secretaria

do meio ambiente para que eles mandassem um corpo técnico fazer

esse  laudo tanto na água quanto coleta de sangue das pessoas, mas

não foram atendidos;  QUE após a pulverização sentiu  problemas

sérios  na  questão  gástrica;  QUE demorou  para  comprovar  isso,

passando por muitos  problemas físicos, não tendo mais condições

de trabalhar como antigamente; QUE não pode garantir  que foram

consequências disso, mas houve uma mudança na sua rotina, no

meu dia a dia de trabalho,  com certeza houve; QUE coincidiu com

a época da pulverização; QUE tem os laudos, fez muitos  exames,

passou dois anos indo mensalmente até a capital fazer exames; QUE

tem documentos   médicos  que  pode  apresentar;  QUE não  só  ele

como vários moradores das comunidades vizinhas  como Piracema

também tiveram sintomas, só que às vezes pela dificuldade de se

deslocar, dificuldade  financeira, não fizeram nenhum exame, mas

mesmo assim ele crê que através dos relatos que foram  colhidos pela

equipe  do  Ideflor-Bio  deu  para  constatar  que  muitos  tiveram

problemas de pele.  problema na alimentação. no estômago e vários

outros”.

Por sua vez, em seu depoimento, o Sr. ███████ ███████ declarou:

“QUE o  depoente cultiva a roça em sua propriedade já tem uns seis

anos, mas no terreno do seu sogro desde  quando nasceu já mora lá

cultivando roça;  que mexe  com gado tem uns vinte  e  cinco anos;

QUE  o  seu   terreno  tem  14  hectares;  QUE  teve  o  episódio  de

pulverização 2017 que afetou muito a sua roça; QUE  em 2017 a

roça não prestou ou não desenvolveu mais; QUE colhe o feijão e a

roça, mas em 2017 não  prestou; QUE perdeu toda a produção em

2017 porque não desenvolveu nada; QUE perdeu a  plantação de

farinha e feijão; QUE costumava tirar 5 (cinco) sacos por mês de
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farinha, de quinze em quinze dias; QUE não lembra exatamente qual

era o valor da saca de farinha, mas acha que naquele  tempo era uns

60 reais; QUE o feijão tirava muito para comer, mas aqui e acolá

vendia um saco; QUE  o principal era a farinha; QUE não lembra se

foi 2018 ou 2019 que ele jogou de novo a pulverização,  mas que

foram os 2 anos que ele jogou e que o afetou; QUE da segunda vez

perdeu de novo toda a  produção”.

Com efeito, a conduta perpetrada pelos Requeridos e as suas consequências

restam devidamente demonstradas pelas provas carreadas com a presente inicial, denotando a

gravidade em detrimento à saúde humana e à higidez do meio ambiente.

Noutro ponto, deve-se destacar que, embora devidamente assumido pelo Réu

NÉDIO  LOPES  a  realização  da  atividade  de  pulverização  aérea  na  Fazenda  Caiarara  e

confirmado  pelos  indígenas  e  assentados  vítimas,  foi  utilizado  de  ardil  para  se  afastar  a

responsabilidade pelo ilícito,  uma vez que os serviços usados foram contratados como se

fossem para Fazenda Ouro Verde, de propriedade da esposa do requerido, Sra. Lurdes Pereira

dos Santos, quando, na verdade, atendia também a Fazenda Caiarara do Réu.

Prova disso são os receituários agronômicos e notas fiscais em nome de Lurdes

Pereira  do  Santos  para  Fazenda  Ouro  Verde  e  a  nota  fiscal  em nome de  Lopes  e  Sales

Agropecuária Ltda. arquivados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santa Luzia do

Pará em conjunto com a informação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

de que não existe  registro de relatório operacional  de execução de atividades  de aviação

agrícola para a Fazenda Caiarara, entre 2017 e 2018.

Outrossim, a própria aeronave utilizada para a dispersão aérea do agrotóxico

pelo  Réu  NÉDIO  LOPES  não  era  autorizada,  pela  ANAC,  para  operar  serviços  aéreos

especializados, na modalidade aeroagrícola, e, mais grave, era impedida de realizar qualquer

voo desde 2011, por conta do vencimento do certificado de verificação de aeronavegabilidade

(CVA).
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Com efeito, tais informações demonstram a completa ilegalidade da atividade

de pulverização aérea efetuada na Fazenda Caiarara, em 2017 e 2018, pois, além de ter sido

realizada  de  maneira  temerária  a  causar  danos  as  comunidades  adjacentes  a  propriedade

particular  do Requerido,  esta  sequer  deveria  ter  sido realizada  por  carecer  dos  requisitos

mínimos regulamentares.

Assim, diante da prática do ilícito pelos demandados, surge a necessidade de

reparação  dos  danos  causados  à  comunidade  indígena  e  aos  moradores  da  Vila  e

Assentamento afetados.

III. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

III.1. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 109, inciso XI, ser competência da

justiça  federal  processar  e  julgar  ações  que  envolvam  disputas  sobre  direitos  indígenas.

Neste aspecto, para a total compreensão do dispositivo acima mencionado, tem-se

por  indispensável  a  definição  do  que  seriam  direitos  indígenas  na  ótica  constitucional.

Dissipando quaisquer dúvidas, a própria Carta Magna fornece tal conceito, desta feita em seu

artigo 231:

Artigo  231.  São  reconhecidos  aos  índios  sua  organização  social,

costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre

as  terras  que  tradicionalmente  ocupam,  competindo  à  União

demarcá-las,  proteger e  fazer  respeitar todos os seus  bens.  (grifos

nossos)

Ora, da leitura atenta do referido dispositivo, vê-se que compete à União proteger

e fazer respeitar todos os bens indígenas. Infere-se, destarte, que alguns dos maiores bens que

um indivíduo pode possuir são sua honra e sua dignidade, sendo esta última inclusive um dos

fundamentos  elencados  no  artigo  1º  da  Lei  Fundamental,  consoante  se  depreende  do
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dispositivo a seguir transcrito:

Artigo  1º  A  República  Federativa  do  Brasil,  formada  pela  união

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-

se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos:

I – a soberania;

II – a cidadania;

III – a dignidade da pessoa humana;

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V – o pluralismo político. (grifos nossos)

Portanto,  revela-se  inquestionável  a  competência  da  Justiça  Federal  para

processar e julgar o presente feito, haja vista ter havido grave lesão aos direitos indígenas.

Além  disso,  as  tradições,  a  cultura  e  o  conhecimento  indígena  integram  o

patrimônio cultural brasileiro, vez que se referem à identidade, à ação e à memória de um dos

grupos formadores da sociedade, cabendo ao Estado a proteção desse patrimônio cultural,

punindo-se e evitando-se, na forma da lei, quaisquer danos e ameaças a eles relativos.

Ademais, a mera presença do Ministério Público Federal como autor da ação,

agindo  estritamente  dentro  do  campo  de  atuação  delimitado  pela  Constituição  Federal  e

legislação infraconstitucional já citada, atrai a competência da Justiça Federal para processar

e julgar a ação:

PROCESSO  CIVIL.  AMBIENTAL.  AGRAVO  INTERNO  NOS

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  CONFLITO  DE

COMPETÊNCIA.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  LICENCIAMENTO

AMBIENTAL.  TERMINAL  PORTUÁRIO.  DESMATAMENTO  DE

ÁREA DE MATA ATLÂNTICA. LITISCONSÓRCIO ATIVO ENTRE O

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E O MINISTÉRIO PÚBLICO

FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

(…)
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3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a presença do

Ministério  Público  Federal  no  polo  ativo  da  demanda  já  seria

suficiente para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos

termos do art. 109, I, da CF.

4. No caso,  além de ter havido o ingresso do Ministério Público

Federal no polo ativo da demanda, houve manifestação expressa do

Juízo  federal  a  respeito  da  caracterização  de  interesse  jurídico

federal na lide, na medida em que o empreendimento debatido na

ação  civil  pública  prevê  o  corte  de  128,55  hectares  de  Mata

Atlântica, o que exigiria a anuência prévia do Ibama, nos termos do

art. 19 do Decreto n. 6.660/2008.

5. Está pacificado na jurisprudência do STJ o entendimento de que

os  estreitos  limites  do  conflito  de  competência  não  permitem

rediscutir a legitimidade ad causam da lide principal, porquanto se

trata  de  questão  a  ser  dirimida  pelo  Juízo  indicado  como

competente para o julgamento da causa.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt  nos  EDcl  no  CC  n.  175.686/PR,  relator  Ministro  Og

Fernandes,  Primeira  Seção,  julgado  em  27/10/2021,  DJe  de

10/11/2021.). (g.n.).

III.2. DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 A legitimidade  do  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL para  propor  a

presente Ação decorre do disposto no artigo 129, incisos  II  e  V,  da Constituição Federal

brasileira, o qual dispõe, in verbis:

Artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público:

(…)

II – Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de

relevância  pública  aos  direitos  assegurados  nesta  Constituição,
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promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

 (…)

 III  –  promover  o  inquérito  civil  e  a  ação  civil  pública, para  a

proteção  do  patrimônio  público  e  social,  do  meio  ambiente  e  de

outros interesses difusos e coletivos;

(…)

V – Defender judicialmente os direitos e interesses das populações

indígenas;

Também a respeito do assunto, a Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de

1993, dispõe sobre as funções do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:

Artigo  5º.  São  funções  institucionais  do  Ministério  Público  da

União :

 I – defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses

sociais  e  dos  interesses  individuais  indisponíveis,  considerados,

dentre outros os seguintes fundamentos e princípios: a) a soberania e

a representabilidade popular;

 (…)

III – a defesa dos seguintes bens e interesses:

 a) o patrimônio nacional;

b) o patrimônio público e social;

c) o patrimônio cultural brasileiro;

d) o meio ambiente;

e) os direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades

indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso. (grifos

nossos)

O dispositivo legal supracitado é complementado pelo artigo 37, inciso I, assim

como pelo artigo 70 e parágrafo único, da aludida Norma Legal:
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Artigo 37. O Ministério Público Federal exercerá as suas funções:

 I  –  nas  causas  de competência  do  Supremo Tribunal  Federal,  do

Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e dos

Juízes Federais, e dos Tribunais e Juízes Eleitorais.

Verifica-se, portanto, que tem o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL por

determinação  constitucional,  a  missão  de  agir  como  substituto  processual  das  parcelas

hipossuficientes, especialmente das comunidades indígenas e da sociedade perante o Poder

Judiciário,  e  também, agir  em defesa do meio ambiente,  levando ao seu conhecimento e

apreciação as  causas  que excedam a  esfera  jurídica  individual,  com o objetivo  de  tornar

concreto o acesso à Justiça,  e,  ainda,  as causas em que ocorram danos ambientais,  como

ocorre neste caso concreto.

III.3 DA LEGITIMIDADE PASSIVA

São legitimados para constar no polo passivo desta demanda os responsáveis

diretos ou indiretos pelos danos socioambientais  narrados nesta  peça,  quer  sejam pessoas

físicas ou jurídicas, em relação às quais pesam as afirmações de serem as causadoras dos

danos, nos termos do inciso IV do artigo 3º da Lei n. 6.938/81.

Dessa forma, o legislador não limita o perfil de poluidor apenas a quem suja ou

inquina o meio com matéria ou energia. Estende, porém, o conceito, a quem degrada ou altera

desfavoravelmente a qualidade do meio ambiente.

As pessoas demandadas, na qualidade de autores das ilegalidades perpetradas,

são partes legítimas para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que não

existe nenhuma condição específica para que alguém – pessoa física, jurídica ou ente dotado

de personalidade jurídica – ocupe o polo passivo nas Ações Civis Públicas, sendo necessário

apenas que realize, ou ameace realizar, uma conduta que cause lesão a qualquer interesse

transindividual, como é o caso do meio ambiente e da incolumidade coletiva.
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Esse  e  o  posicionamento,  dentre  outros,  do  doutrinador  João  Batista  de

Almeida (Aspectos controvertidos da ação civil pública. 2.ed. São Paulo: Editora Revistas dos

Tribunais, 2009, p. 189), que leciona:

“(…) figura no polo passivo da ação civil pública aquele que pratica

conduta que ameaça ou causa lesão a um bem tutelado por essa via

processual. Assim, qualquer pessoa, física ou jurídica, inclusive entes

públicos diretos ou indiretos, pode estar nessa situação” (p. 150).

Pelos fatos outrora narrados, não há dúvida quanto à ocorrência de conduta lesiva

ao meio ambiente praticada.

Ademais, a responsabilidade objetiva por danos ao meio ambiente permite figurar

no polo passivo todos aqueles que, seja por ação ou omissão, contribuíram para o evento

danoso.

É oportuno ressaltar que a relação de causalidade não se limita a figura do agente

causador do dano, sendo estendida a todos aqueles que tenham participado do evento que

proporcionou a lesão ao meio ambiente, conforme preceitos esculpidos nos arts. 3º, inciso IV,

da Lei no 6.938/81 e 2º da Lei 9.605/98.

Como lembra Fábio Dutra Lucarelli (Responsabilidade Civil por dano ecológico.

Editora Revistas dos Tribunais), “dado ao caráter de ordem pública de que goza a proteção

do meio ambiente, institui-se a solidariedade passiva pela reparação do dano ecológico”. E

arremata: “e o interesse público que faz com que haja a solidariedade entre os degradadores

do ambiente, a fim de garantir uma real, mais eficaz e mais rápida reparação integral do

dano”. Nesse sentido, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  DANOS  AMBIENTAIS.

CONSTRUÇÃO IRREGULAR. OFENSA AOS ARTS. 138, 139 E 178

do  CC.  SÚMULA  7/STJ.  ART.  2º,  §  2º,  DA  LEI  12.651/2012.

AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  TERMO  DE
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COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.  AUSÊNCIA

DE  OUTORGA  DO  CÔNJUGE.  LITISCONSÓRCIO  PASSIVO

FACULTATIVO.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS

POLUIDORES  DIRETOS  E  INDIRETOS.  HISTÓRICO  DA

DEMANDA

1. Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Termo de Ajustamento

de  Conduta,  proposta  por  esposa  do  celebrante  do  citado  acordo,

contra o Ministério Público de São Paulo e o Estado de São Paulo.

2. Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente.

(…)

11.  A jurisprudência  do Superior  Tribunal  de Justiça  é  de  que é

objetiva e solidária a responsabilidade por dano ambiental e que, na

forma  do  inciso  IV  do  art.  3º  da  Lei  6.938/1981,  considera-se

poluidor  toda  pessoa  física  ou  jurídica  responsável  direta  ou

indiretamente  por  atividade  causadora  de  degradação  ambiental.

Disso  decorre  que  o  dano  ambiental  pode  ser  demandado  tanto

contra  o  responsável  direto  quanto  contra  o  indireto  ou  mesmo

contra  ambos,  dada  a  solidariedade  estabelecida  por  lei, não

havendo,  ademais,  irregularidade  ou  nulidade  em  apenas  um  dos

cônjuges figurar no polo passivo da referida ação, porque em Ação

Civil  Pública  voltada  ao  ressarcimento  de  danos  ambientais  há

litisconsórcio passivo facultativo, abrindo-se ao autor a possibilidade

de demandar qualquer um deles isoladamente, ou em conjunto, pelo

todo. Precedentes.

12. Portanto, não há irregularidade ou nulidade no fato de apenas

um dos cônjuges figurar no polo passivo de ação voltada à reparação

de  dano  ambiental,  pois,  em  se  tratando  de  Ação  Civil  Pública

voltada ao ressarcimento de danos ambientais, a regra é a fixação do

litisconsórcio passivo facultativo, abrindo-se ao autor a possibilidade

de demandar qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, pelo

todo. CONCLUSÃO 13. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp
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n. 1.830.035/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,

julgado em 28/9/2020, DJe de 14/10/2020.). (g.n.).

O requerido  NÉDIO LOPES SALES,  proprietário  da  Fazenda  Cairara,  local

onde foi pulverizado o agrotóxico, assim como a empresa de aviação aérea por ele contratada,

PARANAER  PARANATINGA  AERO  AGRÍCOLA  LTDA,  na  pessoa  de  seu  sócio

administrador,  FERNANDO VEIGA DOS SANTOS,  não se preocuparam em cumprir as

distâncias normativas necessárias para pulverização perto de aldeias, vilas e povoados, assim

como áreas de nascentes e cursos de água. Pelo contrário, a pulverização aérea do agrotóxico

era  realizada  praticamente  em  cima  das  moradias,  provocando  um  enorme  prejuízo

econômico para famílias indígenas e camponesas que dependem de agricultura e da floresta

para sua subsistência e para venda de seu excedente, além de impactos e danos à saúde de

vários comunitários.

Quanto à comprovação de que a requerida PARANAER PARANATINGA foi a

empresa  contratada  por  NÉDIO para  prestar  o  serviço  de  aplicação  dos  agrotóxicos  na

Fazenda Caiarara, destaca-se o Relatório elaborado pela Agência de Defesa Agropecuária do

Estado  do  Pará  –  ADEPARÁ,  após  visita  em  campo  no  dia  11/06/2021,  com  base  em

informações  prestadas  pelo  próprio  requerido,  além  da  documentação  fornecida  pela

Secretaria de Meio Ambiente de Santa Luzia do Pará ao IDEFLOR-Bio, na qual constavam

cópias de documentos da empresa. 

Nesse quadro, tendo em vista que a responsabilidade civil ambiental é objetiva,

isto é, prescinde da aferição do elemento culpa, nos termos do art. 14, §1º, da Lei 6.938/81,

sendo regida pela teoria do risco integral de acordo com a jurisprudência e a doutrina, todos

os  agentes  que  têm  ou  tiveram  relação  com  a  área,  com  o  empreendimento  e,

consequentemente  com  o  dano,  são  responsáveis  solidariamente  com  a  reparação  e/ou

indenização cabíveis. 

Dessa  forma,  considerando  a  situação  jurídica  da  sociedade  PARANAER

PARANATINGA AERO  AGRÍCOLA LTDA  que  encontra-se  INAPTA desde  2019  no
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CNPJ (documento em anexo), o que pode caracterizar um possível encerramento irregular das

atividades da empresa, e a necessidade de garantir a eficácia de futura sentença condenatória

e prover a efetiva reparação ambiental e indenização por danos patrimoniais e morais aos

afetados  pela  poluição,  faz-se  necessário  incluir  no  polo  passivo  da  demanda  o  seu

sócio/proprietário FERNANDO VEIGA DOS SANTOS, que tem maior poder de solvência

que a sociedade ora inapta e que tinha poderes de administração ao tempo dos fatos. 

Ressalta-se, ainda, que a aeronave utilizada na pulverização ilegal de agrotóxicos

não estava autorizada para operar serviços aéreos especializados, na modalidade aeroagrícola,

conforme informações prestadas pela ANAC.

Portanto,  seja  qual  tenha  sido  a  participação  dos  requeridos  com  repercussão

lesiva ao meio ambiente e aos indígenas das Aldeias Iarapé Wazu e Ypydhon, na TI Alto Rio

Guamá e aos moradores das Comunidades rurais no entorno – Municípios de Santa Luzia do

Pará e Capitão Poço, ainda que indireta ou mediata, haverá a configuração de nexo etiológico

idôneo a configurar o dever de indenizar o dano ambiental.

Ademais,  eventual  sucessão  na  propriedade,  posse  ou  detenção  do  imóvel  em

questão não afasta a obrigação de reparação e recomposição do dano ambiental perpetrado.

Irrefutável,  no  caso,  portanto,  a  legitimidade  passiva  dos  requeridos,  os  quais

deverão ser responsabilizados na forma da lei.

IV. DO DIREITO

IV.1. DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR OS DANOS AMBIENTAIS

Como já mencionado, é princípio basilar do Direito que todo aquele que causar

prejuízo a outrem é obrigado a reparar o dano.

No caso de danos ao meio ambiente, direito difuso, essa obrigação é objetiva, não

dependendo da comprovação do elemento subjetivo. Afinal, não pode o degradador receber o
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bônus pela exploração de recursos naturais e deixar o ônus de repará-lo à sociedade.

A  legislação  ambiental  brasileira  é  enfática  ao  disciplinar  que  cabe  ao

degradador/poluidor a obrigação de restaurar e/ou indenizar os prejuízos ambientais a que der

causa.  A própria  Constituição  Federal  trata  da  matéria  e  dá  enfoque  especial  à  tríplice

responsabilidade (civil, administrativa e penal) pelo dano ambiental:

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.

§ 3º – As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais

e  administrativas,  independentemente  da  obrigação  de  reparar  os

danos causados.

Em complemento, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal n.º

6.938/81) estabelece como um de seus princípios a recuperação de áreas degradadas (art. 2º,

VIII)  e  impõe  a  OBRIGAÇÃO  OBJETIVA de  reparar  e  indenizar  danos  ambientais,

independentemente de qualquer consideração sobre dolo ou culpa.

Importante mencionar que o explorador da atividade econômica deve se colocar à

disposição de garantidor da preservação ambiental, e os danos que digam respeito à atividade

que  estão  vinculados  a  ela.  Nesse  sentido,  por  meio  de  recursos  repetitivos,  o  Superior

Tribunal de Justiça adota a teoria do risco integral, estabelecendo que  a responsabilidade

por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de

causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato,

sendo descabida a invocação, pelos responsáveis pelo dano ambiental, de excludentes de

responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar. Nesse sentido:

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA.

RIO  MADEIRA.  PESCADORES.  CONEXÃO.  AÇÃO  COLETIVA  E

AÇÃO REPARATÓRIA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE

SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO

DE DECISÕES CONFLITANTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

RISCO  INTEGRAL.  POSSIBILIDADE.  LEGITIMIDADE  ATIVA.

REGISTRO DE PESCADOR. QUESTÃO DE MÉRITO. TEORIA DA

ASSERÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.  De  acordo  com  o  regime  instituído  pelo  Código  de  Defesa  do

Consumidor  para  julgamento  das  ações  coletivas  lato  sensu,  a

demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive

de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos

interesses de forma particularizada.

2. A ausência de pedido do autor da ação individual para que esta

fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o

art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação

individual,  de  modo  que  cada  uma  das  ações  terá  desfecho

independente,  não  havendo  que  se  falar  em  risco  de  decisões

conflitantes a ensejar a reunião dos feitos.

3.  A  efetiva  comprovação  do  direito  dos  agravados  à  indenização

pleiteada, em razão da profissão exercida, diz respeito ao mérito da

causa, e não à sua legitimidade ativa.  Ademais,  o entendimento do

Tribunal  de  origem  não  afasta  a  orientação  desta  Corte  de  que,

segundo  a  teoria  da  asserção,  as  condições  da  ação  devem  ser

aferidas  a  partir  das  afirmações  deduzidas  na  petição  inicial,

dispensando-se qualquer atividade instrutória.

4.  "Tratando-se  de  ação  indenizatória  por  dano  ambiental,  a

responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na

teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova"

(AgRg  no  AREsp  533.786/RJ,  Rel.  Ministro  ANTONIO  CARLOS

FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 29/9/2015).
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5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 776.762/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta

Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 15/9/2020.). (g.n.).

                  Portanto, com base no princípio do poluidor-pagador, é dos réus o ônus de

suportar  financeiramente  todas  as  medidas  preventivas,  reparatórias,  mitigatórias,

compensatórias e fiscalizatórias que se façam necessárias em decorrência da sua atividade

poluidora.

Assim, a indenização é devida em razão da atividade da qual adveio o prejuízo,

independentemente da análise da subjetividade dos agentes,  sendo responsável pelo dano,

todos aqueles que, de alguma maneira, possa ser imputado o prejuízo.

Por  outro  lado,  considerando  que  restou  constatado  que  o  dano  foi  sentido

diretamente por quatro comunidades humanas distintas - Aldeias Indígenas Iarapé Wazu e

Ypydhon, na Vila Camponesa Piracema, localizados no município de Santa Luzia do Pará e

no Assentamento Jararaca, localizado no município de Capitão Poço – e diante da dificuldade

de  mensurar  economicamente  com  precisão  os  danos  ambientais  acarretados,  pede-se  a

condenação dos demandados ao pagamento por danos ambientais, com o arbitramento

de valor não inferior a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), a ser destinado a Projeto

de caráter socioambiental e ambientalmente sustentável em favor das referidas comunidades

afetadas, preferencialmente executado pela Universidade Federal Rural da Amazônia.

IV.2. DA RESPONSABILIDADE DOS DEMANDADOS E DOS DANOS MATERIAIS

E MORAL COLETIVO

No momento, pertinente destacar que a Carta Magna, no tocante a reparação de

danos, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais em seu artigo 5º, incisos V e X, assim

determina:

Artigo 5º – Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes

no País a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à segurança e

a propriedade, nos termos seguintes:
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(…)

V – é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além

de indenização por dano material, moral ou à imagem;”

 (…) X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano

moral ou a imagem decorrente de sua violação. (grifos nossos

Com efeito, a Constituição Federal assegura a qualquer pessoa a inviolabilidade

da intimidade,  da  vida  privada,  da  honra  e  da imagem,  assegurando também o direito  a

indenização, caso esse direito venha a ser violado.

Ressalta-se que a responsabilidade civil prevista no direito pátrio está calcada na

ideia de culpa  latu sensu, sendo esta não apenas derivada de negligência, imprudência ou

imperícia, mas, inclusive, aquela que noutros ramos do direito recebem a denominação de

dolo, vontade direta de alcançar o resultado ou assunção do risco de produzi-lo.

Nesse diapasão, é reconhecido que a dignidade humana constitui um bem jurídico

de enorme relevância e, portanto, encontra-se ínsita na própria ideia de dignidade do próximo,

conceito nuclear do Estado Democrático de Direito.

Nesta toada, para que haja direito a recomposição patrimonial necessário a injusta

ingerência  sobre  direitos  subjetivos  alheios  que causem induvidosa  agressão  e  autoria.  A

negação da indenização pecuniária em relação a uma conduta potencialmente nociva poderia

preservar o infrator e punir o lesado.

Este entendimento é perfeitamente aplicável ao caso vertente, pois a comunidade

indígena das Aldeias Iarapé Wazu e Ypydhon, bem como os moradores do Assentamento

Jararaca e Vila Piracema foram alvos de prejuízo que afetou não apenas o meio ambiente, mas

também a coletividade, sobretudo, a saúde da comunidade, atingindo valores essenciais à

dignidade humana, tais como a vida e a saúde, pelo risco de contaminação do ar e da

água.  Além  disso,  tiveram  grandes  prejuízos  econômicos,  uma  vez  que  dependem  da
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agricultura e da floresta para sua subsistência.

No que tange ao dano material  individualmente sofrido por cada morador das

comunidades afetadas,  depreende-se que estes danos restam ilustrados nas declarações de

Antônio Marco no sentido de “QUE para a primeira colheita o depoente estava com 100

(cem)    comédias produtivas de 10 quilos cada, que foram todos perdidos, chegando a uma  

média de 4000 quilos de mel que não foram produzidos” e de Manoel Eduardo asseverando

“QUE da segunda vez perdeu de novo toda a produção; QUE a produção em média era na

base de 5 sacos a mesma do ano anterior”.

Ademais,  em  se  tratando  de  tutela  coletiva,  a  Lei  n.  8.078/90  possibilita  a

prolação de sentença reconhecendo o dever de indenizar, com posterior liquidação e execução

desta pela vítima e seus sucessores (art. 97), que é medida que se impõe ao caso diante da

grande  quantidade  de  pessoas  afetadas  que  ainda  restam  indeterminadas,  mas  são

determináveis.

Noutro giro, doutrinariamente, o dano moral é conceituado como o prejuízo de

caráter intrínseco ao íntimo do ofendido ligado à esfera da personalidade. Conforme definição

de Sérgio Cavalieri Filho1, "é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a

liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e

humilhação à vítima".  Mesmo implicitamente,  o Código de Defesa do Consumidor deixa

transparecer essa ideia no artigo 6º:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(…)

VI  −  a  efetiva  prevenção  e  reparação  de  danos  patrimoniais  e

morais, individuais, coletivos e difusos;

VII − o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à

prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais,

coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e

técnica aos necessitados;

1 “Programa de Responsabilidade Civil", 2ª ed., p.74.
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É comum a menção de que o dano moral tem função dúplice. A primeira seria a

reparação do dano sofrido pela vítima e a segunda, a punição do ofensor.  O denominado

"dano moral coletivo" busca, primeiramente, valorar a segunda função, mas sob um prisma

diferente.

O dano moral coletivo transcende a ideia de apenas punir o ofensor pois confere

um caráter de exemplaridade para a sociedade, de acordo com a importância que o princípio

da moralidade administrativa adotou hodiernamente.

Os efeitos dos direitos coletivos latu sensu, por excelência, afastam-se da natureza

originária  do  dano  moral,  constituída  como  uma lesão  à  esfera  psíquica  e  individual.  A

coletividade, por óbvio, é desprovida desse conteúdo próprio da personalidade. Porém, não

pode permanecer desamparada diante de atos que atentam aos princípios éticos da sociedade.

De fato, além dos prejuízos materiais, é indubitável que a degradação ambiental,

mormente em caso como o presente, também causa prejuízos imateriais a toda coletividade,

eis que o meio ambiente é um bem difuso.

Conforme  mencionado  anteriormente,  a  indenização  por  dano  moral  clássico

busca reparar, sob aspecto individual, o sofrimento, a dor, o desgosto do ser humano.

Já o dano moral coletivo não tem, necessariamente, a referenciação na ideia de

sofrimento  ou  dor,  pensados  sob aspecto  individual  homogêneo,  amparando-se,  antes,  na

ideia de violação a valores, bens e direitos coletivos e difusos, que nem sempre podem ser

monetizados – caso do direito  ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, violado em

detrimento de toda a coletividade a partir de condutas danosas como aquela adotada pelos

demandados, que pulverizaram agrotóxico nas áreas produtivas dos indígenas e camponeses,

localizadas no entorno da Fazenda Caiarara.

O  prejuízo  ambiental  decorrente  da  ação  ilegal  dos  requeridos  foi  imposto,
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portanto, à sociedade como um todo e, em particular, à comunidade indígena e agricultores

diretamente atingidos.

Com efeito, os ilícitos ambientais narrados atingiram a coletividade também no

aspecto moral, já que os requeridos contribuíram, com suas condutas, para a degradação da

qualidade do meio ambiente, em violação ao dever de observar o imperativo de garantia de

um habitat ecologicamente equilibrado para todos os brasileiros, para as presentes e futuras

gerações,  assim  como  afetaram  a  economia,  saúde  e  segurança  alimentar  dos  atingidos

diretamente pela ação ilegal.

Relembre-se que a concepção do dano moral ambiental decorre da ideia de que,

se a lesão à honra de uma única pessoa é passível de reparação, como admitem as normas

pátrias (art. 5º, V e X, da Constituição Federal, e arts. 12, 186 e 927, do Código Civil), a lesão

à honra e aos valores, bens e direitos da coletividade, composta por pessoas indeterminadas

que titularizam, de modo indivisível, o bem ambiental violado, também deve sê-lo.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que a

mencionada figura,  em sede de tutela  coletiva,  não se confunde com o abalo psicológico

exigido pela  doutrina  civilista  (elemento  sobre o qual  se  exige  prova),  mas constitui  tão

somente uma violação intolerável à máxima efetividade dos direitos transindividuais. Nesse

sentido, seguem os julgados abaixo:

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  DANO  MORAL

COLETIVO.  ESTACIONAR  VEÍCULO  EM  VAGA  RESERVADA  À

PESSOA  COM  DEFICIÊNCIA.  INFRINGÊNCIA  A  VALORES

FUNDAMENTAIS  DA  SOCIEDADE  OU  ATRIBUTOS  DA

GRAVIDADE  E  INTOLERABILIDADE.  MERA  INFRINGÊNCIA  À

LEI DE TRÂNSITO.

(…)

III  –  O  dano  moral  coletivo  é  categoria  autônoma  de  dano,

independente de atributos da pessoa humana (dor, sofrimento etc.), e
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que  se  configura  nos  casos  em  que  há  lesão  à  esfera

extrapatrimonial de determinada comunidade e fique demonstrado

que  a  conduta  agride,  de  modo  ilegal  ou  intolerável,  os  valores

fundamentais  da  sociedade,  causando  repulsa  e  indignação  na

consciência coletiva. Preenchidos esses requisitos, o dano configura-

se in re ipsa,  dispensando, portanto,  a demonstração de prejuízos

concretos ou de efetivo abalo moral.

(...)

VI – Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 1.927.324/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda

Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.) (g.n.).

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  ABSTENÇÃO  DE

TRAFEGO COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS FEDERAIS.

INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAL  E  MORAL  COLETIVO.

ATENDIDOS OS PEDIDOS DA INICIAL.  NÃO CONHECIMENTO

DO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL  QUE  NÃO  ATACA  OS

FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  RECORRIDA.  CONHECIMENTO

DO RECURSO. CABIMENTO DAS RESPECTIVAS INDENIZAÇÕES.

PRECEDENTES.

(…)

XVII – Confirma-se a existência do "dano moral coletivo" em razão de

ofensa a direitos  coletivos  ou difusos  de caráter  extrapatrimonial  -

consumidor, ambiental, ordem urbanística, entre outros -, podendo-se

afirmar que o caso em comento é de dano moral in re ipsa, ou seja,

deriva do fato por si só.

XVIII – O dano moral coletivo,  compreendido como o resultado de

lesão  à  esfera  extrapatrimonial  de  determinada  comunidade,  dá-se

quando a conduta agride,  de modo ilegal ou intolerável,  os valores

normativos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar

repulsa  e  indignação  na  consciência  coletiva  (arts.  1º  da  Lei  n.
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7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado n. 456

da V Jornada de Direito Civil).

XIX  –  Entenda-se  o  dano  moral  coletivo  como  o  de  natureza

transindividual  que  atinge  classe  específica  ou  não  de  pessoas.  É

passível  de  comprovação  pela  presença  de  prejuízo  à  imagem,  a

sentimento  e  à  moral  coletiva  dos  indivíduos  como  síntese  das

individualidades envolvidas, a partir de uma mesma relação jurídica-

base. "O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação

de  dor,  de  sofrimento  e  de  abalo  psicológico,  suscetíveis  de

apreciação  na esfera  do  indivíduo,  mas  inaplicável  aos  interesses

difusos e coletivos" (REsp n. 1.410.698/MG, Rel. Ministro Humberto

Martins, Segunda Turma, DJe 30/6/2015).

XX - O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade

do grupo ou coletividade como realidade massificada, que a cada dia

reclama mais soluções jurídicas para sua proteção. Isso não importa

exigir  da  coletividade  "dor,  repulsa,  indignação  tal  qual  fosse  um

indivíduo isolado, pois a avaliação que se faz é simplesmente objetiva,

e não personalizada, tal qual no manuseio judicial da boa-fé objetiva.

Na noção inclui-se tanto o dano moral coletivo indivisível (por ofensa

a interesses difusos e coletivos de uma comunidade) como o divisível

(por  afronta  a  interesses  individuais  homogêneos)"  (REsp  n.

1.574.350/SC,  Rel.  Ministro  herman  Benjamin,  Segunda  Turma,

julgado  em  3/10/2017,  DJe  6/3/2019).  Nesse  sentido  também  o

precedente desta Segunda Turma: REsp n. 1.057.274, Segunda Turma,

Rel. Ministra Eliana Calmon, Dje 26/2/2010.

(...)  (AgInt  no  AREsp  n.  1.517.245/MG,  relator  Ministro  Francisco

Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019.).

(g.n).

Neste diapasão, importante colacionar decisão do Tribunal Regional Federal no

seguinte sentido:
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CONSTITUCIONAL  E  AMBIENTAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
PROJETO AMAZÔNIA PROTEGE. DANO AMBIENTAL. AMAZÔNIA
LEGAL.  DESMATAMENTO.  IMAGEM  DE  SATÉLITE.
PROGES/2016.  AUTORIA.  BANCO  DE  DADOS  PÚBLICOS.
REGENERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. OBRIGAÇÃO PROPTER
REM.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS
DIFUSOS.  CABIMENTO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.
SENTENÇA MANTIDA.
(…)
8. A condenação em danos morais coletivos é plenamente viável e
tem  amparo  em  precedente  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  de
relatoria da Ministra Eliana Calmon (REsp nº  1269494/MG), que
desvincula  a  condenação  a  esse  título  em  matéria  ambiental  da
comprovação da dor, da repulsa ou da indignação, sendo decorrência
lógica do ato violador.
(...)
13.  Apelação  do  requerido  a  que  se  nega  provimento.  Sentença
mantida.  (AC  1000337-42.2017.4.01.3902,  DESEMBARGADORA
FEDERAL  DANIELE  MARANHÃO  COSTA,  TRF1  –  QUINTA
TURMA, PJe 25/06/2020 PAG.). (g.n.).

Acrescente-se  que  a  reparação  por  danos  morais  visa  a  indenizar

pecuniariamente os ofendidos, em um misto de compensação e satisfação, bem como punir os

causadores  do dano moral,  inibindo novos episódios  lesivos,  nefastos  ao convívio  social.

Induvidoso, portanto, o dano moral infligido pelos demandados aos ofendidos e a necessidade

de sua reparação.

No caso em exame a relação de causalidade entre o dano e o comportamento

dos demandados está mais do que evidenciada. Como demonstrado, membros da comunidade

indígena relataram que “a pulverização aérea da substância era realizada diariamente por

aeronave de pequeno porte, e que perceberam os efeitos negativos da pulverização sobre

suas roças, hortas, pomares, áreas de extrativismo, como amarelecimento de folhas, queda

das flores, entre outros, e nos locais de criação de animais. Ademais, os moradores da aldeia

estavam apresentando problemas de saúde como dor de cabeça, tontura, enjoo, ardência nos

olhos, entre outros, no período em que a aeronave sobrevoava a área da aldeia”.
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Segundo  depoimento  dos  indígenas  e  moradores,  “o  avião  sobrevoava  e

pulverizada a área da fazenda em média 3 horas todas as manhãs, de 7:30 às 9:30 horas,

praticamente todos os dias da semana, de segunda a domingo, sendo que em poucos os

domingos o avião deixou de realizar a atividade.  Pela parte da tarde a pulverização do

agrotóxico nas áreas da fazenda e imediação da Vila Piracema, em média durava 1 hora, das

16 h às 17 h (horário de ventos menos intenso)”.

 Além disso, os moradores conseguiram registrar o avião agrícola dando voos

rasantes por cima das plantações e bem próximo das aldeias e comunidades, borrifando o

veneno.

Ademais,  em  complementação  ao  relatório  do  IDEFLOR-Bio,  a  Polícia

Federal,  após  visita  in  loco  em  11/03/2019,  elaborou  o  LAUDONº090/2019  —

UTEC/DPF/SNM/PA, o qual confirmou que a aplicação das herbicidas causou a mortandade

da vegetação da TI, tendo sido constatado também que tais substâncias estão dispersas no ar e

causaram e continuam causando efeitos à saúde da população que ali reside, tendo causado

até má formação congênita dos peixes, além de serem ingeridas pelos que a inalam. Confira-

se alguns trechos do referido laudo:

“Quanto aos sintomas verificados nas roças e pomares no interior da T.I. Alto

Rio  Guamá,  como  apresentado  nas  imagens  que  apresentam  os  danos  à

vegetação verificados na área (figuras 3 a 7), em especial em ramos novos,

folhas “enroladas”, problemas para frutificação, efeito seletivo diferenciado

para gramíneas e outras plantas, e o fato de uma dose relativamente pequena,

oriunda  de  pulverização  aérea  à  maior  altitude,  ter  gerado  impactos

significativos,  sugere  como princípio  ativo  os  herbicidas  mimetizadores  de

auxina (hormônio de crescimento vegetal), como 02,4D e o Picloram, que são

comumente  utilizados  para  limpeza  de  pastagens,  sob  diversos  nomes

comerciais,  como por exemplo o Tordon,  ou o Tucson,  respectivamente da

Dow Agrosciences e da Nufarm. Já nas pastagens onde efetivamente teria sido
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aplicado  o  herbicida  (Figura  8),  verificou-se  efetivamente  o  controle  das

plantas  invasoras  “de  folhas  largas”  (dicotiledôneas),  enquanto  o  capim

braquiária vegetava normalmente, confirmando a aplicação de herbicida nas

pastagens, com a finalidade de controle de plantas invasoras. Em outras áreas

de  pastagem  verificou-se  o  controle  manual  de  daninhas,  com  corte  das

Plantas  por  foice  ou  facão.  [...]  Em  relação  aos  prejuízos  causados  às

lavouras,  foi  confirmada a  hipótese  Página  3  de  descrita  no  relatório  do

IDEFLOR-Bio  de  que  a  deriva  de  herbicida  teria  gerado  perda  total  de

algumas lavouras e parcial em outras. [...] Há que se informar também que

verificou-se a utilização de herbicidas, bem como outros defensivos químicos,

nas áreas habitacionais e culturas agrícolas no interior da Terra Indígena

Alto Rio Guamá e propriedades agrícolas vizinhas. [...]

Importante ressaltar, ainda, a seguinte conclusão:

“Conforme  indica  a  bula  do  herbicida  Tordon,  não  deve  haver

aplicação  do  produto  a  menos  de  2000  metros  de  culturas  ou

plantas sensíveis, para pulverização aéreas, o que certamente não

foi seguido, dadas as dimensões da Fazenda Caiarara, cujo diâmetro

médio a partir do centro é de menos de 25 hectares, inviabilizando

assim  a  contratação  de  pulverização  aérea  para  uma  área  tão

diminuta”.

Por  fim,  no  Laudo  nº  090/2019,  a  perícia  concluiu  que  a  conduta  dos

demandados acarretou extenso dano à flora no interior da Terra Indígena Alto Rio Guamá,

assim como poluição às margens de rios e nascentes.

Dessa maneira, os fatos narrados nesta inicial revelam que a pulverização de

agrotóxico pela aeronave ocorreu a menos de 50 metros da vila Piracema a menos de 50

metros de corpos de água (incluindo as dezenas de nascentes de corpos de água existentes na

área da fazenda), em desacordo com contido na Instrução Normativa n° 02, de 03 de janeiro
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de 2008, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Destarte, não há dúvida

sobre a existência de nexo causal.

Não restam dúvidas, portanto, que a degradação do meio ambiente, como a

praticada pelos requeridos, causou também dano moral ambiental coletivo,  que, inclusive,

dispensa demonstração concreta, por se tratar de damnum in re ipsa.

Em relação ao valor, tendo em vista que o direito à saúde, à propriedade, ao

meio ambiente preservado de 4 (quatro) comunidades humanas foram violados a partir de

conduta de total  desatenção as normas de segurança para o uso de pulverização aérea de

agrotóxico  em lavoura,  entende-se  por  razoável  a  condenação  dos  demandados  a  danos

morais coletivos com valor arbitrado não inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de

reais), a ser destinado a Projeto de caráter socioambiental e ambientalmente sustentável em

favor  das  referidas  comunidades  afetadas,  preferencialmente  executado pela  Universidade

Federal Rural da Amazônia.

IV.3. DA CUMULAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS

MORAIS COLETIVOS

                    Os arts. 4º, inciso VII, e 14, §1º, da Lei n. 6.938/1981, combinados com o art.

225, §3º, da Constituição Federal, exigem do poluidor a obrigação de recuperar e indenizar os

prejuízos causados, recuperação esta que deve ser integral.

                      O pressuposto dessa reparação integral deriva, aliás, do fato de que o agente é

obrigado a reparar todo o dano, sob pena de redundar em impunidade. Ademais, a relevância

do bem jurídico tutelado, digno de preservação para as presentes e futuras gerações, exige,

também, que a reparação se dê de forma integral.

                       E por integral deve ser entendida não só a compensação pelos danos causados,

que se dá, via de regra, por meio de indenização, mas também pela via da recuperação da

área, de modo a fazer retornar, o quanto for possível, o ambiente ao  status quo anterior à
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degradação.

                       O mesmo se pode dizer acerca da possibilidade de cumulação da indenização

pelos danos materiais com aquela decorrente dos danos morais, inclusive os coletivos. Com

efeito, o art. 944 do Código Civil, ao adotar o princípio da reparação integral do dano, previu

que  “a indenização mede-se pela extensão do dano”,  devendo alcançar,  portanto,  tanto o

espectro material quanto moral, tanto individual quanto coletivo, mormente quando se está a

falar de um bem de uso comum do povo.

                    No presente caso, já foi exaustivamente demonstrada a necessidade de reparação

e indenização pelos  danos ambientais  acarretados à  comunidade indígena da TI  Alto Rio

Guamá e  aos  camponeses  do  seu  entorno,  pela  pulverização  ilegal  de  agrotóxicos  pelos

demandados.

                   Com efeito, em razão dos efeitos provocados pelos agrotóxicos, as comunidades

indígenas e camponeses tiveram suas roças, lavouras e plantações completamente destruídas,

peixes morreram pela contaminação dos rios, o que afetou não só a subsistência local das

famílias e segurança nutricional e alimentar, além da principal fonte de renda dessas pessoas.

                    Ressalta-se que alguns indígenas recorreram a empréstimos bancários (oriundos

do Programa Nacional de fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF) para viabilizar

suas atividades agrícolas, principalmente plantio de mandioca, devido ao comprometimento

da colheita, decorrente da contaminação pelos agroquímicos.

                  Esses danos são permanentes e imprescritíveis, estando a sociedade continuamente

afetada. Como não é possível quantificar ou estimar os prejuízos provocados pelos réus, no

momento,  a  apuração  da  extensão  do  dano  será  feita  no  curso  da  ação  ou  na  fase  de

liquidação de sentença.

                   Desse modo, restam esclarecidos todos os fundamentos jurídicos que respaldam a

procedência  dos  pedidos  feitos  por  este  órgão ministerial,  na  presente  ação.  Não pairam
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dúvidas sobre a necessidade de reparação integral dos danos ocasionados pelo proprietário da

Fazenda Caiarara,  NÉDIO LOPES, e  por  aqueles  por  ele  contratados para  efetivarem a

pulverização do agrotóxico na região, consoante os termos acima colocados.

IV.4. DO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO

Na matéria ambiental,  é cientificamente comprovado que é mais importante

prevenir do que recompor os danos ou buscar indenização do que for irrecuperável. Os danos

ambientais nem sempre são passíveis de mensuração e dificilmente se consegue devolver o

meio  ambiente  ao  estado  anterior  ao  dano  ambiental.  Por  isso  mesmo,  a  cautela  e

responsabilidade ambientais inspiram os princípios da prevenção e da precaução.

O princípio da prevenção é  contemplado no art.  225, §1°,  incisos IV e V,  da

Constituição Federal e informa a responsabilidade civil pelo dano ambiental, proporcionando

a alteração do modus operandi que determinou a degradação, pelo que atua diretamente na

fase anterior à produção do dano e conduz para a responsabilização ex ante. Esse princípio

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 poluidoras2.  No caso em questão,  durante a aplicação aérea do

agrotóxico,  além  dos  responsáveis  não  terem  observado  com  cautela  as  disposições  da

Instrução Normativa n° 2 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também

não observaram o princípio mencionado.

Em razão do princípio da  prevenção,  os  responsáveis  pela  aplicação aérea do

agrotóxico não devem permitir que as aeronaves que realizam pulverização aérea sobrevoem

áreas habitadas em nenhuma hipótese, e, além disso, devem verificar antes da aplicação, se há

indivíduos  susceptíveis  próximos  ao  local  da  aplicação,  com  a  adesão  das  distâncias

tecnicamente necessárias para a sua efetiva proteção, respeitando assim, a distância mínima

de quinhentos metros de povoações, cidades, vilas, bairros, de mananciais de captação de

água para abastecimento de população, e de duzentos e cinquenta metros de mananciais de
2 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário / Édis Milaré. Prefácio à 5. ed. Ada 
Pellegrini Grinover. 5. ed. Ref., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007;
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água, moradias isoladas e agrupamentos de animais, nos termos da Instrução Normativa Nº 2,

de 3 de janeiro de 2008 do Ministério da Agricultura.

Os demandados, ao desrespeitarem referido princípio, não agiram objetivando

prevenir  eventuais  riscos,  pouco  importando  se  deveriam  seguir  um  padrão  de

desenvolvimento  sustentável  às  suas  atividades  econômicas,  e  não  se  preocuparam,  em

nenhum momento, com o direito das pessoas atingidas.

IV.4. DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO

Com suas origens no princípio geral de direito segundo o qual “ninguém pode se

beneficiar da própria torpeza” e posteriormente desenvolvido pela doutrina alemã, o princípio

da precaução determina que,  mesmo quando não existe certeza científica,  a existência de

potencial risco de dano ambiental requer a implementação de medidas que possam prever,

minimizar e/ou evitar o dano.

A precaução está prevista no princípio nº 15 da Declaração do Rio sobre Meio

Ambiente e Desenvolvimento, que dispõe o seguinte:

“Principio 15 – Com a finalidade de proteger o meio ambiente,  os

Estados deverão aplicar amplamente o critério de precaução conforme

suas  capacidades.  Quando  houver  perigo  de  dano  grave  ou

irreparável,  a  falta  de  certeza  científica  absoluta  não  deverá  ser

utilizada  como  razão  para  que  seja  adiada  a  adoção  de  medidas

eficazes em função dos custos para impedir a degradação ambiental”.

Pode-se afirmar que a precaução exige que o empreendedor proceda a todos os

meios aptos a evitar o dano ambiental, ainda que não haja certeza acerca da sua ocorrência.

Qualquer conduta em sentido contrário resultará em ofensa direta a este princípio.

 No  presente  caso,  a  inobservância  da  precaução no  momento  da  aspersão  aérea  do
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agrotóxico,  sem  observância  da  legislação  específica,  consubstancia-se  em  desrespeito  a  tão

importante princípio ambiental.

Dessa maneira,  de acordo com os  tribunais  brasileiros,  entende-se plenamente

possível  a  inversão  do  ônus  da  prova.  Isto  é,  caberá  ao  empreendedor  demonstrar,  com

segurança,  a  inexistência  de  dano  ambiental,  bem  como  a  responsabilidade  objetiva

(independe da demonstração de dolo ou culpa) pela prática de atos lesivos ao meio ambiente.

IV.5. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR

Este princípio foi incorporado pela Lei n° 6.938/81, no inciso VII do 4° artigo,

segundo o qual a política nacional do meio ambiente visará a 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 os fins econômicos. Ademais, foi

acolhido também pelo art. 225, §§2º e 3º, da Constituição Federal de 1988, ao se referir à

responsabilização por danos ambientais. Logo, caberá ao poluidor compensar, ou reparar o

dano causado, como medida de internalização das externalidades negativas da sua atividade

poluidora.

 Além disso, este princípio inspirou o §1º do artigo 14 da Lei 6.938/1981, que

prevê que "é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou

reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade".

Por este princípio, deve o poluidor responder pelos custos sociais da degradação

causada por sua atividade impactante (internalização dos prejuízos ambientais), devendo-se

agregar esse valor no custo produtivo da atividade, para evitar que se privatizem os lucros e

se socializem os prejuízos ambientais.

IV.6. DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 02/2008 DO MAPA

 Para  que  o  uso  de  aeronaves  na  aplicação de  agrotóxicos  não gere  danos  à

(91) 3739-0813 e (91) 3739-0809 - www.prpa.mpf.gov.br
Rua Nagib Demaschik, nº 2, Bairro Parque das Américas - CEP 68.627-692 – Paragominas-PA
                                      44

http://www.prpa.mpf.gov.br/


incolumidade, a Instrução Normativa nº 02, de 3 de janeiro de 2008 do MAPA estipula, além

de outras regulamentações, medidas preventivas que visam a melhor aplicação de biocidas,

com a redução de riscos ao meio ambiente e à saúde humana.

 No tocante às aeronaves utilizadas, consigna a IN que: Nas atividades agrícolas

somente poderão ser empregadas aeronaves homologadas para utilização em serviços aéreos

especializados, certificadas pela autoridade aeronáutica (Art. 2º).

Mencionada  Instrução  Normativa  determina  também  que  a  elaboração  do

relatório operacional é imprescindível para execução das atividades de aviação agrícola, nos

termos do seu artigo  9º,  e  que o documento deverá conter  informações  detalhadas  sobre

aplicação do agrotóxico, quais sejam:

I - nome da empresa operadora aeroagrícola, pessoa física ou jurídica

e  número  de  registro  no  MAPA;  II  -  nome  do  contratante;  III  -

localização  da  propriedade,  município  e  unidade  da  federação,  da

área do serviço; IV - tipo de serviço a ser realizado; V - cultura a ser

tratada; VI - área tratada em hectare; VII - nome do produto a ser

utilizado, classe toxicológica, formulação e dosagem a ser aplicada

por hectare,  número do receituário  agronômico e  data  da emissão,

quando  for  o  caso;  VIII  -  tipo  e  quantidade  de  adjuvante  a  usar,

quando for o caso; IX - volume de aplicação em litros ou quilograma

por hectare; X - parâmetros básicos de aplicação, relacionados com a

técnica e equipamentos de aplicação a serem utilizados, como a altura

do voo, largura da faixa de deposição efetiva, limites de temperatura,

velocidade do vento e umidade relativa do ar, modelo, tipo e ângulo do

equipamento utilizado; XI - croqui da área a ser tratada, indicando

seus  limites,  obstáculos,  estradas,  redes  elétricas,  aguadas,

construções,  norte  magnético  e  coordenadas  geográficas  em  pelo

menos um ponto; XII - data e hora da aplicação, demonstrando os

horários do início e término da aplicação; XIII - direção das faixas de
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aplicação (tiros) e o sentido do vento; XIV - dados meteorológicos de

temperatura, umidade relativa do ar e velocidade do vento, no início e

ao  final  da  aplicação;  XV  -  localização  da  pista  através  de

georrefenciamento;  XVI  -  prefixo  da aeronave;  XVII  -  indicar  se  a

aplicação foi realizada com uso do Sistema de Posicionamento Global

Diferencial (DGPS); e XVIII - outras observações necessárias (art. 9º,

§ 1º).

O § 5º do mencionado artigo ainda estipula que o referido documento deve ser

assinado  por  profissional  técnico  responsável,  após  as  aplicações  aeroagrícolas,  no  prazo

máximo de  dez  dias,  constando  em campo  específico  o  nome,  a  assinatura  e  o  registro

profissional.

 Ademais, é evidente que a aspersão aérea de substâncias pode espalhar partículas

pela atmosfera, deslocando-as em direção às áreas distantes daquelas em que se realizou a

pulverização e,  como consequência,  sendo inspiradas por seres humanos,  de modo que o

mero  sobrevoo  de  aeronaves  que  realizam  tais  atividades  pode  dissipar  partículas  de

agrotóxicos. Outrossim, a proximidade das lavouras a locais habitados e demais ecossistemas

pode ocasionar a contaminação de rios, lagos e, sobretudo,

Assim, considerando tais preocupações, a IN 02/2008 estabelece parâmetros

espaciais, que determinam a distância mínima para aplicação de agrotóxicos, que deve ser

restrita à área a ser tratada, segundo o art. 10, que dispõe:

I  –  não  é  permitida  a  aplicação  aérea  de  agrotóxicos  em  áreas

situadas a uma distância mínima de:

 a)  quinhentos  metros  de  povoações,  cidades,  vilas,  bairros,  de

mananciais de captação de água para abastecimento de população;

 b) duzentos e cinquenta metros de mananciais de água, moradias

isoladas e agrupamentos de animais;
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Importante mencionar que de acordo com o inciso II do artigo 10 da Instrução

Normativa  Nº  2,  de  3  de  janeiro  de  2008  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento, nas aplicações aeroagrícolas de agrotóxicos realizadas em áreas próximas a

culturas  susceptíveis,  ocorrido eventuais  danos,  estes  serão de inteira  responsabilidade do

aplicador.

Conforme amplamente demonstrado, a atividade determinada pelo requerido

NÉDIO LOPES SALES e executada pela empresa PARANAER PARANATINGA AERO

AGRÍCOLA LTDA, de propriedade de FERNANDO VEIGA DOS SANTOS, desrespeitou

toda a legislação aplicável e comprovadamente causou efeitos deletérios à flora e à saúde

humana das comunidades que foram diretamente afetadas pelo ilícito, a saber: Aldeias Arape

Wazu e Ypydhon da TI Rio Guamá, Assentamento Jararaca – INCRA e Vila Piracema.

Ademais,  os  requeridos  deixaram  de  promover  as  medidas  necessárias  de

proteção à saúde e ao meio ambiente em relação à destinação das embalagens dos agrotóxicos

e a ausência de pátio de descontaminação, ou seja, em desatendimento às estruturas mínimas

previstas na Instrução Normativa – IN MAPA 02/2008, sobretudo no que concerne ao artigo

7º dessa IN (Art. 7º A empresa de aviação agrícola, pessoa física ou jurídica, deverá possuir

pátio de descontaminação de acordo com o modelo constante do Anexo IV, obedecendo às

seguintes regras: […])

IV.7.  DO  EXAME  DA  ÁGUA  E  DO  ACOMPANHAMENTO  DA  SAÚDE  DOS

MEMBROS DA COMUNIDADE INDÍGENA E VILAS AFETADAS

Objetivando  averiguar  eventual  presença  de  agrotóxicos  acima  dos  limites

admitidos legalmente e que sejam aptos a causarem danos à vida e à saúde da população

diretamente  atingida  pela  pulverização  de  agrotóxicos  pelos  demandados,  este  Órgão

Ministerial entende ser necessário a realização de análises da qualidade da água, através de

laboratórios especializados para a realização das referidas análises, bem como a realização de

acompanhamento da saúde dessas pessoas, por meio de exames médicos periódicos, buscando

verificar,  sobretudo,  a  ocorrência  de  intoxicação  crônica  ou  aguda,  considerando  a
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possibilidade de ter ocorrido outras aspersões recentes de agrotóxicos.

Assim, o Parquet Federal pretende seja determinado o acompanhamento da saúde

de todos os membros comunidade, por meio da realização de exames médicos semestrais,

bem como, seja determinada o monitoramento mensal da água para consumo da comunidade

indígena,  bem como do solo,  dada a imprescindibilidade das análises,  tudo às custas dos

demandados, durante os próximos 10 (dez) anos, com fundamento no conjunto probatório

carreado nesta inicial, bem como em observância aos ditames da Constituição Federal, art.

225 e  aos  princípios  constitucionais  da  prevenção,  da  dignidade  da  pessoa  humana e  do

direito à vida e à saúde.

Determinar a realização do acompanhamento regular da saúde da comunidade,

bem como a análise imediata da qualidade da água utilizada, a qual deverá ser realizada às

custas dos demandados, colhida segundo as normas pertinentes e encaminhas para análise

laboratorial específica, é medida que se impõe.

Segundo  consta  do  Relatório  Técnico  elaborado  pelo  IDEFLOR-Bio,  alguns

agrotóxicos utilizados pelos demandados, como Trueno e Famoso, são altamente persistentes

no solo e meio ambiente, não sendo permitido o replantio de culturas pelo tempo de 2-3 anos.

Assim, o  Parquet  Federal pretende seja determinado o acompanhamento da

saúde de todos os membros das comunidades afetadas, por meio da realização de exames

médicos  semestrais,  bem como,  seja  determinada  o  monitoramento  mensal  da  água  para

consumo, bem como do solo, dada a imprescindibilidade das análises, tudo às custas dos

demandados, durante os próximos 03 (três) anos, com fundamento no conjunto probatório

carreado nesta inicial, bem como em observância aos ditames da Constituição Federal, art.

225 e aos princípios constitucionais da prevenção, da dignidade humana e do direito à vida e

à saúde.

V. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
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                     Em situações de danos ao meio ambiente, a inversão do ônus da prova é possível

a partir  da interpretação do art.  6º,  inciso VIII,  do Código de Defesa do Consumidor em

conjunto com o art. 21 da Lei nº 7.347/1985.

                     O CPC/2015 trouxe consigo previsão legal específica admitindo a inversão do

ônus da prova. É o que se extrai de seu art. 373, § 1º, in verbis:

Art.  373  (...)§  1º  Nos  casos  previstos  em  lei  ou  diante de

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à

excessiva  dificuldade  de  cumprir  o  encargo  nos  termos  do

caput  ou  à  maior  facilidade  de  obtenção  da  prova  do  fato

contrário,  poderá  o  juiz  atribuir  o  ônus  da  prova  de  modo

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em

que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do

ônus que lhe foi atribuído.

            

                    Frise-se, ainda, que o princípio da precaução traz a declaração da inversão do

ônus da prova como consequência lógica de sua aplicação em ações judiciais, conforme tem

decidido o C. STJ, in verbis:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO

ESPECIAL.  DIREITO  CIVIL  E  DIREITO  AMBIENTAL.

USINA  HIDRELÉTRICA.  CONSTRUÇÃO.  PRODUÇÃO

PESQUEIRA.  REDUÇÃO.  RESPONSABILIDADE

OBJETIVA.  DANO  INCONTESTE.  NEXO  CAUSAL.

PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA

PROVA.  CABIMENTO.  PRECEDENTES.  INOVAÇÃO  EM
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RECURSO  ESPECIAL.  NÃO  OCORRÊNCIA.  1.  A Lei  nº

6.938/1981 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva,

que foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual,

de sorte que é irrelevante, na espécie, a discussão da conduta do

agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de reparação do

dano causado,  que,  no caso,  é  inconteste.  2.  O princípio  da

precaução, aplicável à hipótese, pressupõe a inversão do ônus

probatório,  transferindo para a concessionária o encargo de

provar  que  sua  conduta  não  ensejou  riscos  para  o  meio

ambiente e, por consequência, para os pescadores da região. 3.

Não  há  inovação  em  recurso  especial  se,  ainda  que

sucintamente, a matéria foi debatida no tribunal de origem. 4.

Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 183202 / SP,

publicado  em  13/11/2015).  (sem  grifos  no  original)  Dessa

forma, a partir da robusta prova apresentada, atribui-se a parte

ré o encargo de produzir eventual prova pericial, pertinente a

inversão  do  ônus  probatório,  utilizando  as  mesmas  provas

documentais  constantes  nos  autos  para  evidenciar  não  ter

concorrido  para  o  desmatamento  ilegal  in  casu,  não  o  ter

praticado, não ter se omitido frente a sua perpetração e não ter

utilizado as madeiras ilegais em momento algum, provenientes

do desmatamento.

VI. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA

A concessão de medida liminar  em ação civil  pública encontra  previsão legal

expressa no artigo 12, caput, da Lei nº 7.347/85 e, ante a ausência, neste diploma, de previsão

acerca dos requisitos para o deferimento da medida liminar, aplicam-se as regras do Código

de Processo Civil atinentes à tutela antecipatória:

Art.  300.  A  tutela  de  urgência  será  concedida  quando  houver
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elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de

dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência

ora requerida se encontram presentes.

A probabilidade do direito é contundente, diante do material probatório disponível

nos  autos  e da argumentação acima traçada,  apta  a demonstrar  os  impactos negativos  da

pulverização do agrotóxico pelos demandados, ação que causou não só graves danos ao meio

ambiente, como também danos econômicos, sociais, morais e à saúde da população atingida.

Neste  ponto,  cabe  salientar  que  a  prova  dos  impactos  socioambientais  da

pulverização aérea de agrotóxicos realizada na terra indígena alto rio Guamá e comunidades

camponesas do entorno-municípios de Santa luzia do Pará e Capitão Poço é clara, haja vista

que baseada em documentos  técnicos  do IDEFLOR-PARÁ, Laudo Pericial  realizado pela

Polícia Federal, relatos e registros fotográficos, visitas in loco, inclusive por equipe do MPF

realizada  recentemente, no dia 21/10/2022, oportunidade em que foi possível entrevistar dois

moradores  do  PA Jararaca,  os  quais  confirmaram os  danos  provocados  pela  pulverização

aérea irregular.

Quanto ao perigo de dano, deve-se registrar os princípios basilares do direito

ambiental; (1) o da precaução, pois os objetivos do Direito Ambiental são fundamentalmente

preventivos. Isso porque  a atenção deve estar voltada para o momento anterior ao da

consumação do dano;  e o  (2) do mero risco,  pois diante da incerteza e, na maioria das

vezes, onerosa reparação, a prevenção é a melhor, quando não é a única solução.

Imperioso destacar, ainda, o ensinamento de Celso Antonio Pacheco Fiorillo3

de  que  a  prevenção  é  preceito  fundamental,  uma  vez  que  os  danos  ambientais,  na

maioria das vezes, são irreversíveis e irreparáveis.

3 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito Ambiental brasileiro. 10. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009. p. 54.
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A nossa Constituição Federal de 1988 expressamente adotou o princípio da

prevenção, ao preceituar, no caput do art. 225, o dever do Poder Público e da coletividade de

proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

É  importante  ressaltar  que,  em  análise  a  documentação  ambiental  do

empreendedor  fornecida  pela  Secretaria  de  Meio  Ambiente  de  Santa  Luzia  do  Pará,

especialmente os receituários agronômicos e notas fiscais, a equipe técnica do IDEFLOR-Bio

constatou  que  “os  receituários  de  aplicação  de  agrotóxicos  que  foram  receitados  para

tratarem a situação das pastagens e áreas agrícolas da FAZENDA OURO VERDE, situada

no município de Capitão Poço e de muito menor extensão, provavelmente foram usados para

comprar agrotóxicos  herbicidas  para serem usados na FAZENDA CAIARARA situada no

município de Santa Luzia do Pará”.

Verificou-se, ainda,  “que ao todo foram receitados pelos profissionais 11.110

litros de diferentes agrotóxicos herbicidas para tratamento das ervar e arbustos que nascem

nas  pastagens  degradadas.  No  entanto  13.240  litros,  comprados  e  provavelmente  foram

pulverizados diluídos em água na área da fazenda Caiarara e seu entorno”.

A referida situação também foi constatada por equipe da Agência de Defesa

Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ, durante fiscalização realizada no período de

07 a 11/06/2021, conforme Relatório Técnico juntado aos autos. Na ocasião, NÉDIO LOPES

forneceu a documentação a respeito da aplicação de agrotóxicos por via aérea na Fazenda

Caiarara  de  sua  propriedade  em  2018.  Entretanto  as  notas  fiscais  e  receita  agronômica

estavam em nome da Fazenda Ouro Verde.

A pulverização ilegal  de agrotóxicos pelos requeridos  causa danos ao meio

ambiente em suas múltiplas facetas, danos esses que perduram no tempo, afetando a presente

e as futuras gerações.

Há, portanto,  que se exigir  que os demandados,  sob pena de cominação de

multa diária desde o deferimento até a comprovação de eventual descumprimento:
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1)Abstenham-se de promover a pulverização de agrotóxicos por meio

de  avião  agrícola  no  empreendimento  agropecuário  (Fazenda

Caiarara) localizado nas proximidades da Terra Indígena Alto Rio

Guamá e dos assentamentos do INCRA Jararaca e Vila Piracema;

2)Abstenham-se de utilizar receituários de aplicação de agrotóxicos

receitados para tratarem a situação das pastagens e áreas agrícolas

de outros empreendimentos para comprar agrotóxicos herbicidas para

serem usados na  FAZENDA CAIARARA,  situada no município de

Santa Luzia do Pará;

3)Cumpram os requisitos estabelecidos na Lei 7.802/89, art. 6º, §2º,

quanto ao uso de agrotóxicos, bem como  a Instrução Normativa n°

02, de 03 de janeiro de 2008, do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, que proíbe a aplicação aérea de agrotóxicos em áreas

situadas a uma distância mínima de quinhentos metros de povoações.

 VI. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

1) a  concessão  de  TUTELA DE  URGÊNCIA  inaudita  altera  pars,  com

fundamento  no  art.  300  do  CPC,  na  Lei  nº  7.347/1985,  para  que  seja  determinado  aos

requeridos, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais):

1.a) a obrigação de não fazer, consistente em abster-se de promover qualquer

tipo de pulverização de agrotóxicos por meio de avião agrícola, nas proximidades da Terra

Indígena Alto Rio Guamá, dos assentamentos do INCRA Jararaca e Vila Piracema, ou de

qualquer  aldeia,  vila,  povoado,  assim  como  áreas  de  nascentes  e  cursos  de  água,

principalmente no empreendimento agropecuário na área denominada “Fazenda Caiarara”;
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1.b) obrigação de não fazer, consistente em abster-se de utilizar receituários de

aplicação de agrotóxicos receitados para tratarem a situação das pastagens e áreas agrícolas

de  outros  empreendimentos  (fazendas)  para  comprar  agrotóxicos  herbicidas  para  serem

usados na FAZENDA CAIARARA, situada no município de Santa Luzia do Pará;

1.c) Que cumpram todos os requisitos estabelecidos na Lei 7.802/89, art. 6º, §2º,

quando do eventual e futuro uso de agrotóxicos, bem como a Instrução Normativa n° 02, de

03 de janeiro de 2008, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que proíbe a

aplicação  aérea  de  agrotóxicos  em áreas  situadas  a  uma distância  mínima de  quinhentos

metros de povoações;

1.d) a obrigação  de  fazer,  consistente  no  dever  de,  quando  da  utilização  de

serviços de pulverização aérea na    FAZENDA CAIARARA  , comunicar,  com antecedência

mínima de 15 (quinze) dias, formalmente por escrito à FUNAI, ao INCRA, ao MPF e às

comunidades indígenas e povoados adjacentes a realização do referido serviço, para fins de

acompanhamento e controle da legalidade e regularidade da dispersão do produto;

2)  Seja  determinada  a  CITAÇÃO  DOS  RÉUS,  nos  endereços  indicados  na

qualificação para integrarem a relação processual e, querendo, contestarem a presente ação

civil pública no prazo legal, deixando o Ministério Público Federal desde já consignado não

estar disposto a conciliar, nos termos do Art. 334, §5º, CPC, tendo em vista a gravidade dos

danos ambientais,  econômicos e à saúde das comunidades atingidas pelos  atos praticados

pelos demandados;

3) A inversão do ônus da prova  ab initio,  para que os demandados tenham a

oportunidade de tentar provar a inexistência do dano ambiental pela prática de atos lesivos ao

meio ambiente;

4) Seja julgada procedente a demanda, confirmando a liminar e concedendo, em

tutela definitiva, os pedidos para CONDENAR os réus:
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4.a.) Na obrigação de pagar quantia à comunidade indígena das Aldeias Iarapé

Wazu e  Ypydhon,  na  Terra  Indígena  Alto  Rio  Guamá e  aos  moradores  Vila  Camponesa

Piracema, localizados no município de Santa Luzia do Pará e aos moradores do Assentamento

Jararaca, localizado no município de Capitão Poço, por danos materiais, em valores a serem

objeto de posterior liquidação e execução na forma do art. 97 da Lei 8.078/1990, corrigidos e

atualizados monetariamente.

4.b) Na  obrigação  de  indenizar,  a  título  reparatório/compensatório  e

punitivo/pedagógico, pelos morais difusos ou coletivos  provocados, no  quantum  devido a

ser  arbitrado  por  esse  Juízo,  segundo  prudente  avaliação,  em  valor  não  inferior  a  R$

2.000.000,00 (dois  milhões  de  reais),   sendo que  os  valores  correspondentes  devem ser

revertidos ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos (art. 13 da Lei 7347/1985, art. 1º, §2º da

Lei 9008/1995 e art. 2º do Decreto 1306/1994).

4.c) Na obrigação de indenizar, a título de reparação por danos ambientais,

com o arbitramento de valor não inferior a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), a

ser destinado a Projeto de caráter socioambiental e ambientalmente sustentável em favor da

comunidade  indígena  das  Aldeias  Iarapé  Wazu  e  Ypydhon,  na  Terra  Indígena  Alto  Rio

Guamá, e aos moradores Vila Camponesa Piracema, localizados no município de Santa Luzia

do Pará e aos moradores do Assentamento Jararaca, localizado no município de Capitão Poço,

preferencialmente executado pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA).

4.d) Na obrigação de fazer, consistente no acompanhamento da saúde de todos

os membros das comunidades atingidas (indígenas e não indígenas), por meio da realização

de exames médicos semestrais, bem como seja determinado o monitoramento bimestral da

água  para  consumo  da  população  e  do  solo  para  verificação  da  presença  de  elementos

compostos  dos  agrotóxicos,  dada  a  imprescindibilidade  das  análises,  tudo  às  custas  dos

demandados, inclusive a contratação dos serviços, durante os próximos 03 (três) anos.
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             5) Requer a intimação da  FUNAI, IBAMA e do INCRA,  para dizerem se tem

interesse  em participar  do  polo  ativo  da  demanda  e,  especificamente,  para  se  manifestar

quanto ao estabelecimento de eventuais medidas compensatórias em benefício da população

atingida pelos danos ambientais causados pelos réus.

6) A dispensa do pagamento das custas, emolumentos e outros encargos, em vista

do disposto no artigo 18 da Lei n. 7.347/85.

 Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em

especial juntada de novos documentos, perícia e oitiva de testemunhas, que serão indicadas na

fase do art. 357, § 4º, do CPC.

Dá-se à causa o valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).

Paragominas (PA), na data da assinatura eletrônica

 - assinatura eletrônica -

MILTON TIAGO ARAÚJO DE SOUZA JÚNIOR

Procurador da República
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