MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Santarém
EXCELENTÍSSIMO(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE SANTARÉM/PA

Ação Civil Pública nº. 3128-35.2016.4.01.3902

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, oficiando no feito o Procurador da
República ao final assinado, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, em atendimento
à decisão de fl. 178, manifestar-se nos seguintes termos:

Trata-se de Ação Civil Pública em matéria ambiental ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará em face do Município de Santarém, a fim de que
sejam determinadas obrigações de fazer e de não fazer, no sentido de que o ente
recomponha in natura a degradação ambiental verificada nas margens do Lago Verde, em
Alter-do-Chão, no município de Santarém/PA (desmatamento, loteamento irregular,
construções em área de preservação permanente, dentre outros).
Ajuizou-se a Ação Civil Pública em face do Município, sob o entendimento
de que estaria permitindo a ocupação irregular e a degradação ambiental da área. Ou
seja, seria uma responsabilidade civil por omissão da obrigação de fiscalizar. Na
oportunidade, o parquet estadual não diligenciou no sentido de identificar qual(is)
seria(m) o(s) particular(es) que estaria(m) relacionados aos danos ambientais
diretamente.
A Ação Civil Pública pleiteava a condenação do Município de Santarém: (i) ao
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desfazimento de todas as ocupações irregulares, incluindo aterramentos, abertura de estradas
e construções irregulares; (ii) a não permitir a continuidade das ocupações irregulares; (iii) à
realização de fiscalização in loco; (iv) à realização de perícia judicial no local do dano, a fim
de inventariar e quantificar os danos ambientais existentes.
A Ação foi ajuizada perante a 6ª Vara Cível e Empresarial da Justiça
Estadual Comum de Santarém/PA, sob o nº. 0007365-63.2015.814.0051. Na ocasião, não
se investigou a possibilidade de os danos ambientais estarem sendo praticados em uma
área sob dominialidade pública federal, o que se demonstrará adiante.
Citado, o Município de Santarém afirmou ter realizado operações de
fiscalização, lavrado autos de infração e de embargo da área (fls. 35/37). Em uma dessas
operações, o senhor Silas da Silva Soares apresentou-se como proprietário do local, onde
estavam sendo construídas todas as casas. A municipalidade pleiteou o chamamento ao
processo de Silas da Silva Soares, e de outros particulares que teriam adquirido lotes na
área e construído casas (Francisco Epitácio Arruda da Silva, Josimar Sousa, Elias Cunha de
Sousa, Aline Geovana Costa Soares). Afirmou, por fim, que não se opõe à obrigação de
desfazer todas as construções.
O juízo a quo estadual determinou a imediata desocupação da área e a
demolição das construções irregulares, bem como deferiu o chamamento ao processo (fls.
71/72).
O réu Elias Cunha de Sousa interpôs agravo de instrumento (fls. 95/124),
tendo o E. TJPA concedido efeito suspensivo ao agravo (fls. 145/150).
Às fls. 151/157, este parquet federal solicitou vista dos autos, a partir da
constatação de que a área sob litígio é de dominialidade pública federal, estando encravada na
Gleba Federal Arrecadada Mojuí dos Campos, consoante manifestação do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (Ofício/SR-30/GAB/Nº. 943/13, fl. 152).
Às fls. 158/167, este órgão ministerial reiterou se tratar de área de domínio
público federal e informou o ajuizamento de Ação Penal (nº 710-27.2016.4.01.3902) em
face de Silas da Silva Soares em razão dos mesmos fatos discutidos no bojo da Ação
Civil Pública.
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A dominialidade federal da área suscita competência da Justiça Federal para
atuar no feito. Em se tratando de incompetência em razão da natureza da causa (ratione
materiae), de caráter absoluto e inderrogável por convenção das partes, requisitou-se que a
Justiça Comum Estadual declarasse a nulidade de todos os atos decisórios praticados,
declinasse a competência dos autos para a Justiça Federal, Subseção Judiciária de Santarém e
que fosse dada ciência do declínio ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a fim de que
declare nulidade da decisão monocrática proferida no bojo do Agravo de Instrumento nº.
70741-79.2015.814.0000.
À fl. 168, o juízo estadual acatou o pedido ministerial e declinou sua
competência para a Justiça Federal.
Ao receber os autos, o Juízo Federal determinou: "Antes de definir a
competência e sobre o prosseguimento do feito, ao MPF para adequar a petição inicial e
requerer o que entender pertinente" (172/172-v).
Vieram os autos para a adequação da petição inicial, o que passa-se a fazer
quanto aos três elementos (parte, causa de pedir e pedido), nos termos da petição inicial
em anexo.

Santarém/PA, 7 de março de 2018.

LUÍS DE CAMÕES LIMA BOAVENTURA
Procurador da República
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EXCELENTÍSSIMO JUIZ(A) FEDERAL DA 2ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
DE SANTARÉM/PA

Ação Civil Pública nº. 3128-35.2016.4.01.3902
Ref.: Inquérito Civil nº. 1.23.002.000247/2016-21

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República
signatário, e alicerçado nos artigos 5º, inciso LXXVIII; 20, inciso XI; 127, caput, e 129,
inciso III e V; 231, caput, e § 1º, todos da Constituição Federal de 1988; artigos 2º; 5º, inciso
III, alínea e; 6º, inciso VII, alíneas c e d; todos da Lei Complementar nº 75/93; artigos 1º,
incisos IV; 2º; 3º; 5º, caput e inciso I; 12, caput; e 19 da Lei nº 7.347/85, vem,
respeitosamente, perante Vossa Excelência, propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
com pedido de decisão liminar
em desfavor de:
SILAS DA SILVA SOARES – brasileiro, paraense, filho de Flaviano
Ribeiro Soares e Francisca da Silva Soares, nascido em 05/03/1950,
natural de Monte Alegre/PA, instrução primeiro grau completo,
empresário do ramo da construção civil, portador do RG nº DADOS
OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO e do CPF nº DADOS OMITIDOS
NA DIVULGAÇÃO, residente e domiciliado à DADOS OMITIDOS
NA DIVULGAÇÃO, Santarém/PA, celular DADOS OMITIDOS NA
DIVULGAÇÃO.
MUNICÍPIO DE SANTARÉM, pessoa jurídica de direito público
interno, a ser citado e intimado na Prefeitura Municipal de
Santarém/PA, com endereço na Av. Dr. Anysio Chaves, 853, Aeroporto
Velho, Santarém/PA, CEP: 68030-290;
em razão da prática dos fatos a seguir delineados.
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1. DOS FATOS
Consta nos autos dos cadernos apuratórios em epígrafe que o réu, de forma
livre e consciente, vem praticando inúmeras ilicitudes ambientais em área de domínio
público federal (vide ofícios do INCRA-SR30 – fls. 135; 182; 204, do IC nº.
1.23.002.0002472016-21), mais especificamente entre os igarapés Areia Branca e
Camarão, às margens do Lago Verde, em área situada no interior da Área de Proteção
Ambiental (APA) Alter-do-Chão1, neste Município de Santarém, em região conhecida
como Capadócia, que vem sendo intensamente invadida, degradada e fracionada para
fins de loteamentos e construções, mediante ameaças a comunitários e agentes de
fiscalização, estelionato e desobediência à ordem de funcionário público.
O réu invadiu terra pública da União (art. 20, caput, da Lei nº 4.947/66) e
causou danos diretos à Unidade de Conservação de Uso Sustentável, com potencial efeito
erosivo do solo (art. 40, caput, art. 40-A, §1º, c/c 53, inciso I, da Lei nº 9.605/98), para fins
de construções de obras sem licenças ou autorizações do órgão ambiental competente (art. 60
da Lei nº 9.605/98) e deu início a loteamento do solo para fins urbanos sem autorização do
órgão público competente (art. 50, inciso I, da Lei nº 6.766/79).
Para tanto, o réu ameaçou comunitários e agentes de fiscalização ambiental
(art. 147 do CP brasileiro), vendeu coisa alheia como própria2 (art. 171, caput e §2º, inciso
I, do CP brasileiro) e desobedeceu ordem legal de funcionários públicos que o autuaram e
determinaram a suspensão imediata de suas atividades ilícitas (art. 330, do CP brasileiro).
Todos estes fatos foram objeto da Ação Penal nº. 969-22.2016.4.01.3902,
1 Uma APA se configura como uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, em que subsiste “um certo
grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente
importantes para proteger a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos
básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade
do uso dos recursos naturais” (art. 14, caput e inciso I, e art. 15, caput, da Lei nº 9.985/2000). Muito embora
seja admitida, na APA, a existência de terras privadas (art. 15, §1º, da referida Lei), é importante considerar
que o loteamento de terrenos inseridos na UC para fins de construção de residências, fixas e/ou de veraneio,
mediante supressão de vegetação e inobservando restrições de construção em APP – Área de Preservação
Permanente – é medida que não se compatibiliza em nada com os fins acima descritos. Ademais, importante
reiterar: a área invadida e degradada objeto destes autos é de domínio público, não privado, conforme farta
prova constante dos autos que acompanham esta exordial.
2 Vide exemplo de contrato de compra à fl. 77 dos autos do IPL nº 136/2015. Importante levar em
consideração, ainda, que parte significativa dos terrenos alienados por Silas restarão submersos com a cheia
do rio Tapajós, o que representa obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em erro (art. 171, caput, do CP brasileiro)
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que também tramita na 2ª Vara da Subseção Judiciária de Santarém. O processo está
concluso para sentença.
A Ação Civil Pública em epígrafe trata das repercussões cíveis dos ilícitos
praticados, especificamente quanto à necessidade de desocupação da área, da demolição
das construções e da recomposição ambiental.
Vejamos.
A pedido do MPF, foi realizada, no dia 16 de junho de 2015, uma inspeção
conjunta envolvendo Polícia Federal (PF), Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
Santarém/PA (SEMMA/STM) e Polícia Civil, em região conhecida como Capadócia, em
Alter do Chão, no município de Santarém, em razão de diversas denúncias quanto à prática
de crimes no local.
Na ocasião, a equipe conduziu, à Delegacia de Polícia Federal nesta cidade,
SILAS DA SILVA SOARES, por estar comercializando terras numa área denominada
de “Cabeceira do Camarão”, às margens do Lago Verde. Vale destacar, desde já, que se
trata de um local de nascente d'água, sendo, portanto, bastante sensível do ponto de
vista ambiental.
Em outra inspeção, realizada em 31 de julho de 2015, uma nova equipe da
PF e SEMMA/STM constatou, na mesma área, novas supressões de vegetação. Os
agentes e fiscais apuraram que SILAS teria dividido a área em aproximadamente 40
(quarenta) lotes para alienação.
Foi entrevistado o Sr. Arnaldo Altamiro de Oliveira Campos, Sargento da
Polícia Militar em Santarém/PA, que afirmou ter comprado um lote de Silas. Arnaldo
reconheceu possuir apenas o contrato de compra e venda, estando desprovido de qualquer
autorização ou licença ambiental para a construção de sua casa. A situação é a mesma da Sra.
Estelita Gomes de Castro e seu filho Iremilson Castro Gonçalves. A propósito, a equipe
flagrou casas em construção na área, algumas delas praticamente sobre o leito d'água. (fls.
24/27 do IC nº. 1.23.002.0002472016-21).
Abordado, SILAS disse possuir documentação que comprova a legalidade de
suas ações. No entanto, jamais apresentou, em todas as operações de fiscalização realizadas,

Avenida Cuiabá, 974, bairro Salé – Santarém/PA
CEP 68040-400 – Tels. (93) 3512-0800

6

qualquer documentação que aponte a verossimilhança de suas alegações. Apresentou, apenas,
uma cópia de um Cadastro Ambiental Rural (CAR), provisório, diga-se de passagem. Vale
destacar que o CAR é um ato meramente declaratório, e, enquanto provisório, permanece
desacompanhado da aquiescência dos órgãos competentes, não gerando efeitos. A propósito,
consta nos autos à fl. 176 do IC nº. 1.23.002.0002472016-21, o Ofício nº 203/2015, lavrado
pelo 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Santarém/PA, que aduz inexistir
qualquer registro imobiliário privado na área discutida.
Conforme locução da própria Lei nº 12.651/2012 (novo Código Florestal), em
seu art. 29, §2º, “o cadastramento não será considerado título para fins de reconhecimento
do direito de propriedade ou posse”, tampouco elimina a necessidade de obtenção prévia de
autorizações e/ou licenças ambientais para a realização de intervenções, sobretudo aquelas de
considerável impacto, como é o fracionamento do solo para fins de loteamento levado a
efeito pelo réu. Frise-se, SILAS é empresário do ramo da construção civil.
Segundo os agentes e fiscais que participaram da inspeção realizada no dia 31
de julho de 2015, já se podia notar certa organização das pessoas que adquiriram ou estão
interessadas nos lotes existentes na área, uma vez já estarem sendo perseguidas benfeitorias
para o local, como, por exemplo, a instalação de rede de energia elétrica e abertura de
ramais/estradas, fato que denota a necessidade de pronta resposta da Justiça no afã de conter
novas invasões, bem com reprimir as já realizadas.
Ouvidos na sede do MPF e em outra oportunidade pela autoridade
policial, alguns comunitários de áreas próximas apontaram responsabilidade de SILAS,
que contaria com o apoio de seu filho – que seria policial militar – e de alguém conhecido por
“Mineiro”, pelos ilícitos ora litigados. Afirmaram que praticamente todos os dias há
pessoas, colocadas por SILAS, trabalhando na área, degradando-a para fins de
abertura e/ou ampliação de ramais, construção de casas e parcelamento de lotes.
Relatam, ainda, episódios de ameaças cometidas por SILAS a agentes de fiscalização, tendo,
inclusive, ocorrido disparo de tiros em certa oportunidade (fls. 101/102 e 104/105 do IC nº.
1.23.002.0002472016-21).
Na informação policial de fls. 114/118 do IC nº. 1.23.002.0002472016-21, que
relata inspeção realizada no dia 22 de dezembro de 2015, a PF assevera que a área vem
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sendo objeto de desmatamento sistemático promovido pelo acusado, que mais uma vez
foi flagrado realizando trabalhos de construção em uma área que teve sua vegetação recém
suprimida. Na ocasião, SILAS estava acompanhado de Gilberto Costa Lima (que seria
parceiro de SILAS) e Raimundo Rosa Ferreiro e João Bandeira de Sousa, que trabalhavam
fazendo a limpeza dos terrenos, demarcando lotes e promovendo queimadas, tudo a mando de
SILAS. Segundo a PF, esses trabalhadores estariam sendo cooptados por SILAS para
laborarem de modo análogo a de escravidão, uma vez que não estavam sendo remunerados e
estavam alojados com suas famílias em condições degradantes. Na referida informação há
fotos de fundação feita de cimento para futura construção e flagrantes de queimadas.
Mais uma vez abordado, SILAS afirmou que teria obtido, junto a servidores da
SEMMA/STM cujos nomes seriam “Gerson” e “Bruno” e o Coronel cujo nome seria Valter
Martins dos Santos – aposentado da PM e suposto responsável pela segurança do órgão -,
licença para derrubada de árvores, o que foi posteriormente desmentido pelos servidores do
órgão ambiental municipal que acompanhavam os trabalhos, Srs. Arlen Lemos e Mário
Maranhão, que fizeram consultas aos sistemas de pesquisa do órgão e não identificaram
qualquer autorização ou licença.
A propósito, importante mencionar o Ofício lavrado e assinado pelo
Secretário Municipal de Meio Ambiente de Santarém (colacionado à fl. 243 dos autos do
IC nº. 1.23.002.0002472016-21) em que se afirma inexistir qualquer licença ambiental ou
autorização para desmate na área.
A informação policial aponta, ainda, que outros terrenos na mesma área estão
sendo invadidos e desmatados por Silas para posterior alienação. Cita, como exemplo, o caso
da Sra. Deuza Brito Andrade (posteriormente identificada como Deuzarina Andrade Brito),
que seria servidora da Prefeitura municipal de Santarém e adquiriu um lote de Silas.
As mesmas constatações indicadas na informação policial de fls. 114/118 estão
incluídas no Relatório de Fiscalização da SEMMA/STM, colacionado aos autos às fls.
126/133 do IC nº. 1.23.002.0002472016-21.
Às fls. 187/191 do IC nº. 1.23.002.0002472016-21 consta nova informação da
SEMMA/STM, que relata episódio de ameaça proferida por Silas em face de comunitários
que supostamente teriam denunciado suas práticas ilícitas. Tal ameaça ocorreu diante de
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agentes de fiscalização da SEMMA e agentes da PF no dia 13 de janeiro de 2016, na casa de
Silas, quando foi intimado do auto de infração lavrado em seu desfavor.
Segue trecho da referida informação de fls. 187/191:
“...ao chegar na residência do autuado, que estava acompanhado de um filho e uma
mulher, que possivelmente seria nora do autuado, que bastante inconformado com
autuação, proferiu várias vezes que já sabia quem seriam os possíveis denunciantes
que geraram sua autuação, referindo-se aos comunitários do Caranazal e Vila de
Alter-do-Chão, proferindo o seguinte: 'que iria dar uma pisa nos mesmos, ia
espocar e explodir os comunitários denunciantes, em seguida, afirmou que não
sabe o porque de tal perseguição'”.

Relata a informação, ainda, que na mesma ocasião o filho de Silas
(posteriormente identificado como Gilson dos Santos Soares – integrante do Grupamento
Tático da Polícia Militar em Santarém e possuidor de um lote na área invadida) fez vários
registros fotográficos dos servidores que faziam a entrega do auto de infração. O relato
prossegue, informando que no dia 14 de janeiro de 2016, entre 08:00hs e 09:30hs,
compareceram à recepção da SEMMA 02 (dois) PMs do Grupamento Tático, fardados (como
forma de intimidação), solicitando que as “funcionárias reconhecessem e identificassem no
celular que estava de posse 02 pessoas que foram fotografadas”.
Novamente a pedido do MPF, equipes da PF, SEMMA/STM, IBAMA,
Ministério do Trabalho e Emprego (Gerência Regional MTE em Santarém/PA) e
representante deste MPF, foram, no dia 22 de janeiro de 2016, ao local dos fatos, a fim de se
apurar a continuidade delitiva e buscar maiores elementos probatórios, sobretudo relativo à
possível redução de trabalhadores à condição análoga a de escravos. Desta inspeção
resultaram 03 (três) relatórios, todos anexados aos autos do IC nº. 1.23.002.0002472016-21,
um do MTE (fls. 193/195) e dois da PF (fls. 196/198 e 252/256), cujos principais aspectos
serão abordados a seguir, separadamente:
Registro de inspeção do MTE (fls. 193/195):
1) registra a presença de trabalhadores realizando reparos em ponte e abrindo e
ampliando ramais com um trator de esteira, que, segundo as pessoas que estavam
trabalhando, estaria a serviço da Prefeitura municipal de Santarém, informação esta que foi
contestada pelos agentes de fiscalização da SEMMA que integravam a operação;
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2) foi colhido depoimento de João Bandeira de Souza, trabalhador rural que se
encontrava na área invadida por SILAS. Seguem trechos importantes:
a) que conheceu Silas na propriedade do “Coroca”, local onde João
trabalhou por 05 (cinco) meses como caseiro;
b) que no final de Novembro de 2015 Silas ofereceu a João um pedaço de
terra;
c) que Silas vem repassando lotes para terceiros;
d) que Silas, logo na 1ª (primeira) vez que viu Raimundo (amigo de João), já
lhe ofereceu outro lote ao lado do que foi “doado” por Silas a João;
e) que a doação do terreno a João por Silas ocorreu logo no 1º (primeiro)
encontro entre os dois, tal como ocorreu com Raimundo;
f) que durante as primeiras semanas que João estava no local com sua
família Silas chegou a trazer alimentos, mas já fazia um tempo que isso não
ocorria;
g) que João e Raimundo realizam trabalhos de limpeza de terrenos na área;
h) que Silas já fez a distribuição de vários lotes a terceiros que não moram
no local, dentre eles para uma pessoa conhecida por “Deuza”;
i) que após uma oportunidade de inspeção conjunta da SEMMA e PF no
local, Silas lhe entregou uma documentação para que João apresentasse
todas as vezes que equipes de fiscalização fossem à área;
j) que Silas lhe pediu para ligar e avisá-lo todas as vezes que a fiscalização
fosse à área;
l) que no mesmo dia da operação e colhimento do presente depoimento
(22/01/2016) João ligou pra Silas, que já sabia da presença dos fiscais, uma
vez já ter sido avisado por outras pessoas, as mesmas que estavam
trabalhando na abertura e ampliação dos ramais;

3) o relatório registra, inclusive com fotos e detalhes, as condições degradantes
de alojamento de João e sua família, incluídas 02 (duas) crianças.

Informação policial da PF (fls. 196/198):
1) relata a abertura e ampliação de ramais/estradas sem autorização prévia dos
órgãos competentes com um trator de esteira (que teria sido supostamente disponibilizado
pela Prefeitura municipal de Santarém) e posteriormente foi retido e levado para o pátio do
IBAMA;
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2) relata possível participação de Deuzarina Andrade Brito, servidora da
Prefeitura municipal de Santarém, e que possui um terreno repassado por Silas na área;
3) ressalta as ameaças que servidores da SEMMA e comunitários vêm
sofrendo por Silas. Cita, como exemplo, um episódio de coação à fiscalização que contou
com a participação de supostos integrantes do Grupamento Tático da PM, do qual faz parte
Gilson dos Santos Soares, filho de Silas e possuidor de um terreno na área invadida. A
informação registra que Gilson já respondeu pelo crime de furto e tráfico de armas, bem
como já ameaçou moradores e tem “fama” de violento.

Informação policial da PF (fls. 252/256):
1) registra que houve, desde a incursão em área realizada no dia 22 de
dezembro de 2015 até o dia da incursão realizada no dia 22 de janeiro de 2016 um “aumento
do número de marcos na região da Capadócia, que visam e indicam o loteamento das áreas
vendidas e desmatadas pelo nacional SILAS DA SILVA SOARES”;
2) relata, ainda, outra incursão em área, realizada em 15 de fevereiro de 2016,
na qual foram verificadas outras construções de alicerces metálicos, o que não havia até o dia
22 de janeiro de 2016, o que demonstra claramente o descompromisso do acusado com a
legislação, haja vista que mesmo depois de advertido em várias ocasiões e autuado pelo órgão
competente, persistiu em suas práticas, aperfeiçoando-as, inclusive;
3) outra informação importante registrada pelos policiais e que tende a se
agravar, caso Silas permaneça com o caminho livre para suas ações, é o aumento do número
de moradores na área, como exemplo, a chegada de vários familiares de João Bandeira, que
trabalha para Silas.

Destaque-se para o termo de depoimento do agente de fiscalização da
SEMMA/STM, Arlen Lemos Figueira, através do qual se depreende que: a equipe constatou
ramais recém abertos e áreas desmatadas a menos de 10 metros de distância da margem do
Lago Verde e Igarapé Cuicuera; foi constatada a existência de algumas casas e materiais de
construção em Área de Preservação Permanente (APP); o desmatamento é recente e
Avenida Cuiabá, 974, bairro Salé – Santarém/PA
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reiterado, haja vista a marca de pneus de tratores e máquinas grandes; foi identificado como
responsável pelo empreendimento o Sr. Silas da Sila Soares, que se identificou como
proprietário da área; e há ruas traçadas dividindo o terreno em lotes.
Ainda nos autos do IC nº. 1.23.002.0002472016-21, destaque para os
depoimentos de Gilberto Costa Lima (fl. 277), Valmir dos Santos Silva (fl. 278) e Mario
Cesar dos Santos Campos (fl. 279), que admitiram ter recebido terrenos de doação de SILAS
e que, no caso de Gilberto Costa, pretendia construir um “barraquinho” para passar o final de
semana no local com sua esposa, o que denota que não se está diante de invasões de terra por
motivação social, tampouco que se trata de ocupações prévias à criação da APA.

A) DA DOMINIALIDADE DA ÁREA E DA OCUPAÇÃO DO RÉU
Todos os documentos presentes nos autos classificam a área onde está
localizada o imóvel litigioso como zona rural (Certidões e Ofícios do INCRA, registros em
cartório,

Cadastro

Ambiental

Rural,

dentre

outros).

À

fl.

177

do

IC

nº.

1.23.002.000247/2016-21, consta Ofício do 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da
Comarca de Santarém informando que deveria ser requerida informação à “Coordenadoria
Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, caso a localização seja urbana e ao
INCRA, caso seja rural”. A CMHDU informou inexistir informação sobre a área em seus
registros (fl. 179), enquanto o INCRA atestou se tratar da gleba federal arrecadada Mojuí dos
Campos I (fl. 182). Em suma, trata-se de um imóvel rural.
Em resposta à acusação no bojo da Ação Penal nº. 969-22.2016.4.01.3902, o
réu afirmou: “essa posse vem desde a ocupação de seus pais no local há mais de quatro
décadas, sendo que lá apenas construiu lugar para sua habitação e atividades de criação
de animais, cedeu parte de sua posse a familiares e amigos e ainda a terceiros, sendo
assim sua posse nunca foi e nem é clandestina, não a obteve mediante ameaça ou violência” .
Ainda segundo a resposta à acusação, além do imóvel herdado de seu pai, o réu
teria comprado mais dos imóveis rurais contíguos: (i) imóvel rural com dimensões de 300 m
x 600 m, comprado de Gregório de Farias, conforme recibo de compra e venda; (ii) imóvel
rural com dimensões de 1.400 m x 300 m, comprado de Rosileia da Silva Barroso, conforme
recibo de compra e venda.
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Os três imóveis rurais contíguos totalizariam uma superfície de 410,0309
hectares, segundo Escritura Pública de Declaração de Posse do Imóvel Rural denominado
Sítio Bom Futuro, documento apresentado pelo próprio réu (fls. 404/405 do IC nº.
1.23.002.0002472016-21). Estas informações foram corroboradas pelo réu durante seu
interrogatório, que ainda afirmou não ter consciência de que o terreno negociado pertencia à
União, sustentando que exercia a posse regularmente e de maneira mansa e pacífica, o que
descaracterizaria o crime de invasão de terras públicas e de estelionato.
Não assiste razão ao réu.
Cumpre tecer comentários quanto à dominialidade da área. Constam nos autos
do IC nº. 1.23.002.0002472016-21 à fl. 135 e 182, os Ofícios do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária que atestam a dominialidade pública federal da área sob
litígio, situada no interior da Gleba Federal Arrecada Mojuí dos Campos I, sem que
tenha ocorrido destacamento da propriedade pública em favor de particular. Destaquese que o Ofício/SR-30/GAB/Nº. 943/13 foi emitido pelo INCRA em resposta à solicitação do
próprio réu (fl. 135). Portanto, o réu estava ciente da dominialidade pública federal da
área que se dizia possuidor.
À fl. 176 do IC nº. 1.23.002.0002472016-21, consta o Ofício nº 203/2015,
lavrado pelo 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Santarém/PA, que aduz
inexistir qualquer registro imobiliário privado na área discutida. Mesmo porque recibos
de compra e venda (ou mesmo contratos de compra e venda) não são documentos aptos a
comprovar dominialidade de uma área.
Em suma, não há dúvidas de que se trata de uma área de dominialidade
pública federal.
A jurisprudência pacífica do STJ esclarece não ser possível o exercício de
posse sobre imóveis públicos (REsp 66.538 de 01.02.2013), com fundamento em sua
imprescritibilidade, isto é, na impossibilidade de transferência de domínio ao particular
mediante usucapião (CF, artigos 183, §3º e 191, parágrafo único). A ocupação configura mera
detenção, que implica na expectativa de legitimação da posse ou regularização do domínio.
A inadmissão de posse não significa que toda e qualquer ocupação de imóveis
públicos seja ilegal, pois a detenção pode ser passível de legitimação de posse (artigo 29 da
Lei nº. 6.383/1976) ou de regularização de domínio (artigo 5º da Lei nº. 11.952/2009), no
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caso de imóveis rurais. No entanto, o réu SILAS DA SILVA SOARES não preenche os
requisitos de ambos, de modo que sua ocupação não é legitimável ou regularizável.
Vejamos.
Ao longo da instrução da Ação Penal, o réu apresentou documentos que
supostamente atestariam sua posse legítima sobre a área e o autorizariam a realizar o
desmatamento:
•

Escritura Pública de Declaração de Posse do Imóvel Rural denominado Sítio Bom
Futuro – 410,0309 hectares (fl. 404/405);

•

Requerimento de Regularização Fundiária junto ao INCRA (fl. 406);

•

Cadastro Ambiental Rural Provisório nº 215176 - 434,0309 hectares (fl. 407/410);

•

Requerimento de Autorização Ambiental para Supressão/Poda de Vegetação (fl. 412);
Todos os documentos apresentados pelo réu são constituídos mediante

informações unilaterais e autodeclaradas (é o caso da Escritura Pública de Declaração de
Posse e do CAR), quando não são meros requerimentos (Requerimento de Regularização
Fundiária e de Autorização Ambiental para Supressão/Poda de Vegetação). Ou seja, nenhum
destes documentos confere licitude às condutas praticadas pelo réu.
Tampouco o réu atende aos requisitos legais para fins de legitimação da
posse agrária, estabelecidos no artigo 29 da Lei nº. 6.383/1976 – que dispõe sobre o
processo discriminatório de terras devolutas da União:
Art. 29 - O ocupante de terras públicas, que as tenha tornado
produtivas com o seu trabalho e o de sua família, fará jus à legitimação
da posse de área contínua até 100 (cem) hectares, desde que preencha os
seguintes requisitos:
I - não seja proprietário de imóvel rural;
II - comprove a morada permanente e cultura efetiva, pelo prazo
mínimo de 1 (um) ano.

Em outras palavras, é passível de legitimação a posse rural quando o ocupante
(i) desenvolver diretamente trabalho rural pessoalmente e/ou em regime familiar; (ii)
mantiver morada permanente e cultura efetiva; (iii) a área possuída não for superior a 100
(cem) hectares; e, (iv) não ser proprietário de imóvel rural. O réu não satisfaz ao menos três
dos quatro requisitos exigidos. A área irregularmente detida supera o limite de 100
hectares. Não havia morada permanente no local, tampouco cultura efetiva, tendo sido
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o imóvel rural utilizado para fins de loteamento.
A informação mais incongruente diz respeito à área do imóvel que o réu se diz
possuidor. Há inconsistência de áreas entre o Cadastro Ambiental Rural Provisório nº 215176
(434,0309 hectares) e Escritura Pública de Declaração de Posse do Imóvel Rural denominado
Sítio Bom Futuro (410,0309 hectares). Qualquer que seja das áreas consideradas, trata-se de
tamanho quatro vezes superior ao máximo legal para fins de legitimação da posse
agrária. Recorda-se que os documentos são constituídos a partir de informações unilaterais e
autodeclaradas, significando dizer que o réu admite ter se apossado de área muito superior ao
permissivo legal.
Por sua vez, a Lei 11.952/2009 (Lei do Terra Legal) - Dispõe sobre a
regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União, no
âmbito da Amazônia Legal – estabelece requisitos para a regularização da ocupação:
Art. 5o. Para regularização da ocupação, nos termos desta Lei, o ocupante e
seu cônjuge ou companheiro deverão atender os seguintes requisitos:
I - ser brasileiro nato ou naturalizado;
II - não ser proprietário de imóvel rural em qualquer parte do território
nacional;
III - praticar cultura efetiva;
IV - comprovar o exercício de ocupação e exploração direta, mansa e
pacífica, por si ou por seus antecessores, anterior a 22 de julho de 2008;

Apenas

com

o

preenchimento

destes

requisitos

o

Ministério

do

Desenvolvimento Agrário poderá regularizar o imóvel mediante alienação (Artigo 6º, caput).
O réu não é agricultor, pois não pratica cultura efetiva, nos termos definidos no
artigo 2º, V do mesmo diploma legal: “V - cultura efetiva: exploração agropecuária,
agroindustrial, extrativa, florestal, pesqueira, de turismo ou outra atividade similar que
envolva a exploração do solo”. Ao longo desta peça, foi demonstrado que o réu não exerce
qualquer cultura efetiva, mas promove o loteamento da área para fins urbanos.
O réu também não comprovou o exercício de ocupação e exploração direta
anterior a 22 de julho de 2008.
Em síntese, a detenção do réu sobre a área não está regularizada, nem é
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passível de legitimação ou regularização, não restando dúvida a respeito de sua
ilegalidade.
Ao longo de sua defesa em resposta à acusação no bojo da Ação Penal, o réu
afirma se tratar de uma pessoa hipossuficiente, com meios precários de subsistência, tendo
este argumento sido acionado, inclusive, para descaracterizar o crime de desobediência, em
razão de supostamente não ter condições financeiras para demolir as casas construídas em
seu pretenso imóvel rural.
No entanto, é importante destacar que o réu se apossou de uma área enorme,
equivalente a 410,0309 hectares. Para fins de comparação, essa área é superior à
totalidade da área ocupada pela Vila de Alter do Chão, conforme é possível observar na
tela de Consulta ao Sistema do Cadastro Ambiental Rural mantido pela Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS):

Por essa razão, restaram demonstradas na Ação Penal a autoria e materialidade
quanto ao crime previsto no artigo 50 da Lei nº. 6.766/79 (parcelamento do solo para fins
urbanos, sem autorização). A defesa afirmou que não houve loteamento para fins urbanos,
tampouco se trata de uma atividade empresarial, tendo apenas doado e cedido a posse de
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alguns lotes a terceiros. Em resposta à acusação, o réu afirmou que “cedeu parte de sua posse
a familiares e amigos e ainda a terceiros”. Esta informação foi confirmada em interrogatório,
oportunidade em que o réu afirmou ter dividido parte de “seu” imóvel em vinte e seis lotes.
Portanto, o réu admite ter realizado o loteamento da área.
Nas provas produzidas, há apenas divergência quanto ao número de lotes. O
réu afirmou ter dividido vinte e seis lotes. A equipe de inspeção que fiscalizou a área em 31
de julho de 2015 identificou cerca de quarenta lotes. A testemunha Arnald Altamiro Campos,
Sargento da Polícia Militar em Santarém/PA, afirmou em audiência que o réu estava
negociando quarenta e cinco lotes às margens do Igarapé Areia Branca. Trata-se de um dado
fluido e difícil de precisar, porém é irrelevante para fins de incidência do tipo penal e da
comprovação da ocupação irregular, sendo suficiente a verificação de loteamento para fins
urbano, o que restou demonstrado in casu.
Embora o imóvel loteado se classifique como rural, os lotes negociados
não se destinam à cultura efetiva, mas à edificação de casas, seja para moradia ou
utilização esporádica (como casa de verão, por exemplo). A Lei nº. 6.766, que dispõe
sobre o parcelamento do solo urbano, afirma que “Considera-se loteamento a
subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação” (art 2º, §1º). O réu negociava de
diversas formas os lotes. É evidente que houve loteamento para fins urbanos. A própria
dimensão dos lotes deixa clara esta circunstância, consoante se observa em recibo de compra
e venda, e em requerimento apresentado para a construção de residência (fl. 73; 81 do IC nº.
1.23.002.0002472016-21).
O fato de supostamente esta negociação não ter “finalidade empresarial”,
como sustentou a defesa, não descaracteriza a irregularidade. O réu se limitou a
afirmar que os terrenos eram objeto de doação, mas não apresentou qualquer
comprovação, ao passo que subsistem provas materiais (diversos depoimentos e cópias
de recibos de compra e venda) em sentido contrário. Também chama atenção o fato de o
réu alegar ser hipossuficiente e doar, a terceiros e indiscriminadamente, terrenos com
áreas significativas.
Aliás, em que pese o réu alegue ter doado lotes a terceiros, também restou
demonstrado durante a instrução na ação penal que este vendeu ao menos dois lotes: (i) ao
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senhor Arnald Altamiro Campos, em 11 de agosto de 2011, pelo valor de onze mil reais; (ii) à
senhora Natalie Barbosa Almada, pelo valor de vinte mil reais (conforme recibo de compra e
venda à fl. 81 do IC nº. 1.23.002.0002472016-21).
Em se tratando de imóvel rural, o loteamento urbano da área dependeria de
prévio Laudo de Descaracterização da Área como Rural, além de autorização do INCRA e da
Prefeitura respectiva, nos termos do que dispõe o artigo 53 da Lei nº. 6.766:
Art. 53. Todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos
dependerão de prévia audiência do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA, do Órgão Metropolitano, se houver, onde se
localiza o Município, e da aprovação da Prefeitura municipal, ou do Distrito
Federal quando for o caso, segundo as exigências da legislação pertinente.

Não houve qualquer autorização nesse sentido. Por essa razão, a conduta foi
tipificada, na Ação Penal, no tipo previsto no artigo 50 da Lei nº. 6.766.
Ainda no bojo da Ação Penal, também restou configurado o crime de estelionato
previsto no artigo 171 do Código Penal. Isto restou claro ao analisar a temporalidade de suas
condutas. Em 18 de junho de 2015, o réu firma um contrato de compra e venda com a
senhora Natalie Barbosa Almada, vendendo-lhe um lote na área embargada, pelo valor de
vinte mil reais. No recibo de compra e venda à fl. 81, consta a informação de que o réu
“mantinha posse mansa e pacificamente sobre o dito terreno”. Ocorre que apenas dois dias
antes da celebração do contrato, em 16 de junho de 2015, houve a primeira operação de
fiscalização, tendo o réu sido conduzido à Delegacia de Polícia Federal, e ficado ciente
de que seu domínio sobre a área era ilegal, assim como o loteamento e desmatamento.
Desde então, não haveria mais qualquer possibilidade de o réu alegar não ter
consciência da ilicitude de suas ações.
Tanto o é que, após a fiscalização, o réu passou a interceder perante diversos
órgãos com o objetivo de conferir “aparente legalidade” às suas ações. No dia 2 de julho de
2015, registrou em Cartório a Escritura pública de declaração de posse do imóvel rural
denominado Sítio Bom Futuro. Em 4 de agosto de 2015, protocolou junto à SEMAS pedido
de autorização para supressão vegetal. Em 5 de agosto de 2015, protocolou pedido de
regularização fundiária junto ao INCRA. Ficou demonstrado que o réu vendeu lotes a
terceiros, mesmo sabendo que não tinha propriedade ou posse legítima sobre a área
alienada.
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B) DO DANO AMBIENTAL
O réu admitiu ter sido responsável pelos ilícitos ambientais: supressão
vegetal não autorizada e queimada. Em sede da ação penal, a defesa limitou-se a afirmar que
a APA admite atividade humana de baixo impacto, bem como que o desmatamento pelo qual
seria responsável é insignificante em proporção à extensão de sua posse (segundo a defesa,
seriam cerca de 1,7 hectares em relação a 410,0309 hectares).
Importante mencionar o Ofício lavrado e assinado pelo Secretário Municipal
de Meio Ambiente de Santarém (colacionado à fl. 309 dos autos do IC nº.
1.23.002.000247/2016-21) no qual esclarece inexistir qualquer licença ambiental ou
autorização para desmate na área. Apenas após a primeira fiscalização, o réu
protocolou junto ao órgão ambiental, em 4 de agosto de 2015, Requerimento de
Autorização Ambiental para Supressão/Poda de Vegetação (fl. 412), não tendo sido
deferido.
As equipes de fiscalização constataram sucessivamente o aumento da
supressão vegetal e da construção de edificações. Em 22 de dezembro de 2015, o réu foi
novamente advertido, pois suas atividades não contavam com licença ambiental. Em 13 de
janeiro de 2016, constatou-se aumento do número de marcos referentes ao loteamento da
área, tendo sido lavado o Auto de Infração Auto de Infração nº. 001/2016 e o Auto de
Interdição nº. 001/2016. No mês seguinte, em 15 de fevereiro de 2016, foram identificados
novos alicerces metálicos, em local onde o réu estaria construindo um suposto barracão
comunitário. O réu foi flagrado pela equipe de fiscalização “em área desmatada realizando
trabalhos de construção de um espaço comunitário nas margens do lago verde, em área de
preservação permanente” (fl. 114/118).
A Polícia Federal lavrou três laudos periciais: Laudo nº. 057/2016 –
UTEC/DPF/SNM/PA (fls. 456/461 do 1.23.002.000247/2016-21), Laudo nº. 89/2015 –
UTEC/DPF/SNM/PA (fls. 417/436), Laudo n.º. 080/2017 – UTEC/DPF/SNM/PA que
atestam que “As áreas afetadas estão integralmente localizadas no interior da APA Alter do
Chão, mais precisamente em área próxima à cabeceira do Lago Verde, lado oeste do mesmo,
em área de transição entre floresta e cerrado”.
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O último Laudo, de junho de 2017, oferece um panorama mais atualizado
sobre a situação, tendo concluído que houve supressão de 24,17 hectares de vegetação
nativa entre 29 de junho de 2010 e 23 de outubro de 2015.
Além dos 24,27 hectares desmatados, em áreas de APP, nas margens dos
igarapés e do próprio Lago Verde, os Laudos contabilizam um desmatamento de 11,4
hectares de desmatamento de área de cerrado/savana, dentro da área do CAR, relacionados à
abertura de ramal.
No mesmo sentido, a testemunha Luiz Alberto Garcia de Jesus, morador do
Caranazal, região próxima ao perímetro invadido pelo réu, confirmou a ocorrência de
desmatamento nas margens dos igarapés do Caranazal, desmatamento e ateamento de fogo
em parte da Floresta Encantada, desmatamento e construção de casas nas margens e áreas de
savana. Afirmou que o réu desmatava, destocava e ateava fogo nas margens dos igarapés
formadores do Lago Verde.
A supressão vegetal é considerável, não apenas por sua extensão, mas por
duas outras razões: (i) a supressão foi realizada especialmente em Áreas de Preservação
Permanente, justamente nas margens do Lago Verde e nas cabeceiras de seus igarapés
formadores, produzindo riscos de assoreamento nestes; (ii) a supressão vegetal nas
margens da Floresta Encantada, local de grande relevância paisagística, turística e
econômica, conforme atestou Laudo elaborado pela Polícia Federal: “O desmatamento
e revolvimento do solo causado pelo alargamento da estrada já representam
significativo dano não apenas local, mas principalmente ao Lago Verde, principal
balneário turístico da região de Santarém, devido à erosão e carreamento de solo para o
lago, com consequente aumento da turbidez da água”

(Volume anexo ao IC nº.

1.23.002.0002472016-21).

B.1) DO LAUDO Nº. 080/2017 – UTEC/DPF/SNM/PA
A pedido deste órgão ministerial, a Polícia Federal lavrou a perícia ambiental
registrada no Laudo nº. 080/2017 – UTEC/DPF/SNM/PA (Volume anexo ao IC nº.
1.23.002.0002472016-21), a fim de responder os seguintes quesitos sobre a área objeto do
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Cadastro Ambiental Rural nº. 215176, registrado em nome do réu Silas da Silva Soares:

O Laudo dispõe que “O local do exame possuía vegetação classificada como
savana com floresta de galeria. A topografia do terreno era plana a levemente inclinada”,
“[...] constatou-se que essa estava inserida em UC municipal, denominada Área de Proteção
Ambiental (APA) Praia de Alter-do-Chão” (Volume anexo ao IC nº. 1.23.002.000247201621).
Os peritos constataram: “várias ocupações representadas por edificações
habitadas e desabitadas (algumas abandonadas) ao longo da margem do Lago Verde.
Parte das áreas apresentava cercas ou estacas indicando divisas, mas em parte das ocupações
não havia obstáculos (cercas e/ou muros) que delimitassem os seus limites, de modo que não
foi possível definir a divisa entre elas”.
Os mapas a seguir localizam espacialmente as ocupações e construções no
interior da área periciada:
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É possível observar nos mapas e coordenadas geográficas que a maior parte
das ocupações está justamente nas margens do Lago Verde e igarapés tributários. A equipe
identificou 20 construções (ocupação de 1 a 20), das quais o morador estava no local apenas
na Ocupação 1 (Gilberto Costa Lima) e na Ocupação 2 (Francisco de Assis Oliveira Rebelo,
que afirmou ser caseiro de Silas).
Dentre as edificações, a perícia identificou: casas de madeira e alvenaria, com
diversos cômodos, quiosques, banheiros externos, lixões a céu aberto, churrasqueira, bar,
caixa d'água, fossas, galpões de estrutura metálica, estrutura de balneário, pocilgas e
galinheiros.
Os danos ambientais observados no local foram:
SUPRESSÃO VEGETAL
“a supressão de 24,27 hectares de cobertura vegetal nativa; a queima de
material lenhoso; desnudamento do solo e desencadeamento de processo
erosivo; e lançamento de resíduos sólidos no solo. Não foi possível
dimensionar completamente as áreas em que ocorreram apenas limpeza de
sub-bosque, ou seja, retirada apenas a vegetação arbustiva mais baixa, a fim

Avenida Cuiabá, 974, bairro Salé – Santarém/PA
CEP 68040-400 – Tels. (93) 3512-0800

23

de facilitar o trânsito pela área. Tal destruição da vegetação, ainda que
preserve parte dos indivíduos, representa também sério prejuízo ao meio
ambiente, por facilitar processos erosivos e reduzir a biodiversidade da área,
além de impedir a regeneração da vegetação, com desenvolvimento dos
indivíduos mais jovens, em especial de crescimento lento. Dessa forma,
entende-se que a área desmatada seja significativamente superior àquela
aqui dimensionada”.

Importante observar que o desmatamento acumulado de 24,27 hectares
mensurado pela perícia teve como termo final o dia 23 de outubro de 2015, devido a
disponibilidade de imagens de satélite. Ocorre que, conforme todo o relato e as
sucessivas fiscalizações demonstraram, o desmatamento perdurou e perdura até o
presente momento, sendo possível afirmar que o desmatamento acumulado é superior
ao mensurado.

Avenida Cuiabá, 974, bairro Salé – Santarém/PA
CEP 68040-400 – Tels. (93) 3512-0800

24

CONTAMINAÇÃO DO SOLO E LENÇOL FREÁTICO
“Como potenciais impactos ambientais, os peritos apontam a contaminação
do solo e do lençol freático pela ausência de fossas sépticas na maioria das
ocupações, e a perda da qualidade da água em função do carreamento de
partículas sólidas do solo desprotegido”.

B.2) DOS DANOS À ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Do desmatamento acumulado de 24,27 hectares, cerca de 4,84 hectares estão
em Área de Preservação Permanente (margem do Lago Verde e igarapés tributários),
consoante apontou o Laudo da PF:

“Além disso, é importante lembrar que as ocupações, em sua maioria com
cozinhas e banheiros, geram águas residuárias. Não havendo captação desse
material, ocorre destinação a fossas sépticas que, situadas no interior das
APP's e extremamente próximas ao lençol freático e à margem do lago, são
potenciais poluidoras das águas do lago. Ressalta-se que a poluição por
efluentes domésticos pode levar a tornar imprópria para balneabilidade as
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águas do lago, atividade essa que rege a principal fonte de renda de Alter do
Chão”.

Os peritos da PF realizaram, a pedido do MPF, a quantificação dos danos
ambientais verificados, conforme passa-se a relatar abaixo.

B.3) DA QUANTIFICAÇÃO DA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL

O custo da demolição das construções foi estimado, à época, em R$
45.886,30 (quarenta e cinco mil e oitocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos),
envolvendo demolição de alvenaria de tijolos furados s/ aproveitamento; demolição de piso
de concreto simples; demolição de estrutura de madeira; demolição de cobertura com telhas
onduladas de fibrocimento; demolição de telhas cerâmicas; carga manual de entulho em
caminhão basculante; transporte de entulho com caminhão basculante; retirada de esquadrias
metálicas.
Com base nas imagens de satélite de 23 de outubro de 2015, o custo para
recuperação da área degradada, por sua vez, foi estimado em R$ 8.069,03 (oito mil,
sessenta e nove reais e três centavos), contemplando a compra de mudas, de defensivos, a
adubação, a calagem, o preparo do solo, o plantio e tratos culturais.

2. DO DIREITO
A) DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, DO CABIMENTO
DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

A Constituição Federal atribuiu ao Ministério Público, como instituição
permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127).
Para o cumprimento do seu mister, foi-lhe conferida, no seu art. 129, incisos III e V, a
atribuição de promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção do patrimônio
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público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.
No mesmo sentido, a Lei Complementar nº 75/93, em seu art. 5º, inciso III,
alínea e, estabelece como função institucional do Ministério Público da União a defesa dos
direitos e interesses coletivos, como ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O art. 6º,
inciso VII, alíneas b e c, descreve a titularidade do Ministério Público da União para instaurar
o inquérito civil e propor ação civil pública em defesa do patrimônio público e social, do
meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico, além da proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos.
Semelhante disposição encontra-se no art. 1º, inciso IV, da Lei 7.347/85, legitimando, pois a
atuação deste Ministério Público Federal e o cabimento da presente Ação Civil Pública.
No caso em discussão, vislumbra-se a competência federal nos termos do
artigo 109 da Constituição Federal, uma vez que os danos ambientais foram praticados na
Gleba Federal Mojuí dos Campos, bem público de dominialidade federal, bem como em
virtude do potencial lesivo das condutas ora narradas ao Lago Verde, curso d'água
diretamente conectado ao rio Tapajós, que é federal.

B) DA LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS
O réu SILAS DA SILVA SOARES foi o maior responsável pelos danos
ambientais verificados, o que restou demonstrado ao longo de toda esta petição e seus
documentos, mediante relatórios de fiscalização, laudos, depoimentos testemunhais e outros
documentos (requerimentos do próprio réu junto ao Terra Legal e Semma). No bojo da Ação
Penal, o réu admitiu, inclusive, ter realizado supressão vegetal e queimadas não autorizadas
no local. O réu, dizendo-se proprietário da área, promoveu o loteamento, tendo ordenado que
seus prepostos “limpassem” o terreno para comercialização dos lotes.
Portanto, não há dúvidas de que o réu SILAS DA SILVA SOARES é o
maior responsável pelos danos ambientais em discussão, e, consequentemente, possui
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
É bem verdade que os ocupantes dos lotes, vendidos ou doados por SILAS,
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podem ter concorrido para a degradação ambiental. Quanto a isto cabe tecer alguns
comentários.
Durante a tramitação da ACP originária, ainda na Justiça Estadual, o Município
de Santarém promoveu o chamamento ao processo de Francisco Epitácio Arruda da Silva,
Josimar Sousa, Elias Cunha de Sousa, Aline Geovana Costa Soares, tendo o juízo deferido.
Com o declínio para a Justiça Federal em razão de incompetência absoluta, a decisão de
deferimento foi anulada.
A priori, não constam nos autos elementos suficientes para concluir que estas
pessoas ocupam atualmente a área em litígio. No mesmo sentido, não há elementos para
concluir que Arnaldo Altamiro de Oliveira Campos, Estelita Gomes de Castro, Iremilson
Castro Gonçalves, Deuzarina Andrade Brito e Natalie Barbosa Almada (recibo de compra e
venda à fl. 81 do IC nº. 1.23.002.0002472016-21) – apontados como compradores de lotes
vendidos por SILAS –, bem como Gilberto Costa Lima (fl. 277), Valmir dos Santos Silva (fl.
278) e Mario César dos Santos Campos (fl. 279) - que admitiram ter recebido terrenos de
doação de SILAS – estejam ocupando a área atualmente.
Exigir que este órgão ministerial diligenciasse para identificar toda e qualquer
pessoa que tenha contribuído para a degradação da área seria uma prova diabólica, na medida
em que se dificulta significativamente a apresentação do caso à justiça. Ademais,
considerando se tratar de uma ação cível ambiental, há de se reconhecer incidentes à espécie
os princípios da inversão do ônus da prova e da responsabilidade solidária dos réus ora
indicados nesta exordial. Outrossim, a obrigação de reparar o dano ambiental é propter rem
(STJ, REsp 201701357100, de 19.12.2017), acompanhando o imóvel, razão pela qual a
responsabilização deve ser imputada aos atuais ocupantes da área e ao ocasionador direto dos
ilícitos, in casu, SILAS DA SILVA SOARES.
Não há registro dos ocupantes junto à Prefeitura, uma vez que as ocupações
são irregulares. Não há instalações elétricas da CELPA, nem infraestrutura pública de
saneamento ou vias urbanas. Os contratos de compra e venda tampouco são registrados em
cartório. Desta maneira, a única forma de realizar o levantamento ocupacional da área é
mediante diligências in loco.
Foram realizadas ao menos seis diligências no local, a pedido deste órgão
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ministerial, desde o ano de 2015 (16 de junho de 2015, 31 de julho de 2015, 22 de dezembro
de 2015, 13 de janeiro de 2016, 22 de janeiro de 2016, 15 de fevereiro de 2016 e junho de
2017), e, mais recentemente, em 27 de fevereiro de 2018.
Em todas essas diligências, ficou constatada não só a continuidade da
degradação, mas a dinamicidade da ocupação do local, com alteração dos ocupantes a
cada diligência. Outro ponto é que a maior parte das edificações foi encontrada
desocupada durante as diligências, impedindo a identificação dos ocupantes e sugerindo
que se tratam de casas de veraneio, constatação corroborada por depoimentos dos
vizinhos da área.
Considerando estes fatos e sobretudo a urgência na adoção de medidas
judiciais para conter a intensificação da degradação, optou-se por emendar a inicial desta
ACP, requerendo o embargo da área, bem como a imposição, ao Município de Santarém, de
obrigação de fazer no sentido de realizar, no prazo de 20 (vinte) dias, o levantamento
das edificações, com a identificação e qualificação dos ocupantes, a ser apresentado em
juízo.
Cumprida esta diligência, requer-se que os ocupantes identificados sejam
citados pessoalmente, e os demais não identificados sejam citados por edital, para que
possam exercer seu direito de defesa.
Esta diligência tem como objetivo primordial oportunizar o direito de defesa,
uma vez que a recomposição integral do dano ambiental no local implicará na demolição de
todas as edificações.
Entretanto, deve-se destacar que a maior responsabilidade pela recomposição
ambiental cabe ao réu SILAS DA SILVA SOARES, pois foi o maior responsável pela
degradação, diz-se possuidor da área, bem como lucrou com a venda dos lotes. Mesmo
porque, consoante será discutido no próximo item, vige no direito brasileiro a
responsabilidade ambiental integral e solidária.
Por fim, também figura como legítimo para constar no polo passivo da
demanda o Município de Santarém, que não satisfez a contendo o seu dever-poder de
controle

e

fiscalização. A legislação

e

jurisprudência

brasileira
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responsabilidade civil ambiental do estado por omissão, exigindo, em regra, a presença do
elemento subjetivo culpa.
Diz-se “em regra” porque o STJ asseverou que “quando as circunstâncias
indicarem a presença de um standard ou dever de ação estatal mais rigoroso” e o Estado não
o fez, admite-se a responsabilização objetiva (STJ, REsp 1.071.741 - SP, 24.03.2009).
É o que se verifica in casu. Não se trata de uma omissão completa – uma vez
que a municipalidade fez diversas fiscalizações no local -, mas de uma atuação deficiente.
Tendo ciência dos ilícitos ambientais, o Município de Santarém não adotou as providências
necessárias para fazer cessar a degradação:
“Diante de ocupação ou utilização ilegal de espaços ou bens públicos, não
se desincumbe do dever-poder de fiscalização ambiental (e também
urbanística) o Administrador que se limita a embargar obra ou atividade
irregular e a denunciá-la ao Ministério Público ou à Polícia, ignorando
ou desprezando outras medidas, […] que a lei põe à sua disposição para
eficazmente fazer valer a ordem administrativa e, assim, impedir, no
local, a turbação ou o esbulho do patrimônio estatal e dos bens de uso
comum do povo, resultante de desmatamento, construção, exploração
ou presença humana ilícitos” (STJ, REsp 1.071.741 - SP, 24.03.2009).

Conclui-se que o Município de Santarém possui responsabilidade civil
solidária, objetiva, ilimitada e de execução subsidiária (com ordem de preferência ou devedor
reserva).
A responsabilidade solidária e de execução subsidiária significa:
“que o Estado integra o título executivo sob a condição de, como devedorreserva, só ser convocado a quitar a dívida se o degradador original, direto
ou material (= devedor principal) não o fizer, seja por total ou parcial
exaurimento patrimonial ou insolvência, seja por impossibilidade ou
incapacidade, inclusive técnica, de cumprimento da prestação judicialmente
imposta, assegurado, sempre, o direito de regresso (art. 934 do Código
Civil), com a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código
Civil)” (STJ, REsp 1.071.741 - SP, 24.03.2009).

Por fim, vale mencionar que durante a tramitação da ACP, ainda na Justiça
Estadual, o Município de Santarém comprometeu-se a recuperar a área.
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C) DA RESPONSABILIDADE CIVIL INTEGRAL E SOLIDÁRIA
Ao longo desta ACP, restaram demonstrados todos elementos ensejadores da
responsabilidade civil do réu pelos danos ambientais praticados (supressão vegetal sem
autorização, dano e construção em área do APP), nos termos do que exige art. 927 e ss do
Código Civil.
A despeito de ter sido demonstrada a culpa (elemento subjetivo) dos réus, no
que tange especificamente à responsabilidade civil ambiental, o artigo 14, §1º da Lei nº.
6.938/81 – que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente – fixa a responsabilidade
objetiva, independentemente da existência de culpa:
Art. 14, § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo,
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. O Ministério Público da União e dos Estados terá
legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por
danos causados ao meio ambiente.

Válido frisar que vigora no Brasil a “tríplice responsabilização” em matéria
ambiental, nos termos do §3º, do artigo 225, da Constituição Federal, implicando na
independência das esferas penal, cível e administrativas. Sendo assim, o ajuizamento da Ação
Penal em nada elide a necessidade de responsabilização na esfera cível.
Impera no trato do direito ambiental brasileiro a responsabilidade solidária,
podendo ser demandado judicialmente qualquer um dos agentes poluidores. É o que se
depreende da legislação em vigor (art. 3º, inciso IV, da Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente) e de reiterada jurisprudência do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (vide REsp 1.071.741-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
24.03.2009).
A sobredita solidariedade aplicável à hipótese dos autos se apoia na
indivisibilidade dos bens protegidos, haja vista o caráter infragmentável do meio ambiente,
mas também na necessidade de se promover celeridade processual ao feito e na prática e
eficaz reparação e cessação integral dos danos verificados (vide REsp 232.187, de 23.03.2000
e REsp 880.160, de 05.05.2010).
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Da responsabilidade civil dos réus, decorre a obrigação de reparação
integral dos danos ambientais. Vejamos.
O parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal dispõe:
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.

No mesmo sentido, a Lei nº. 6.938/81:
Lei nº. 6.938/81 Artigo 4º VII - à imposição, ao poluidor e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados;

Por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação integral, os
agentes causadores do dano ficam obrigados a reparar integralmente o dano causado,
mediante prestações pessoais, positivas e negativas, bem como o pagamento de quantia certa,
consoante esclarece o STJ:
[…] o sistema jurídico de proteção ao meio ambiente, disciplinado em
normas constitucionais e infraconstitucionais está fundado, entre outros, nos
princípios da prevenção, do poluidor-pagador e da reparação integral.
Deles decorrem, para os destinatários (Estado e comunidade), deveres e
obrigações de variada natureza, comportando prestações pessoais,
positivas e negativas (fazer e não fazer), bem como de pagar quantia
(indenização dos danos insuscetíveis de recomposição in natura),
prestações essas que não se excluem, mas, pelo contrário, se cumulam
(STJ, RE 2003/0195051-9, de 18.08.2005).

Considerando que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem
jurídico difuso, tem-se que a reparação ocorrerá primordialmente in natura, vistando
restabelecer o status quo ante, com a imposição de tutela específica de obrigação de fazer
consistente na recomposição ambiental. Apenas nos casos de danos total ou parcialmente
irreparáveis, é que se admitirá o pagamento de indenização (subsidiária ou cumulativa):
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GARIMPO ILEGAL DE
OURO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS
CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI
6.938/1981, E ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO
INTEGRAL E DO POLUIDOR-PAGADOR . CUMULAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E
DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DAS NORMAS
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AMBIENTAIS.
[…]
4. Se a restauração ao status quo ante do bem lesado pelo degradador
for imediata e completa, não há falar, como regra, em indenização.
5. A reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa
possível, de modo que a condenação a recuperar a área lesionada não
exclui o dever de indenizar, sobretudo pelo dano que permanece entre a
sua ocorrência e o pleno restabelecimento do meio ambiente afetado (=
dano interino ou intermediário ), bem como pelo dano moral coletivo e
pelo dano residual (= degradação ambiental que subsiste, não obstante
todos os esforços de restauração).
6. A obrigação de recuperar in natura o meio ambiente degradado é
compatível e cumulável com indenização pecuniária por eventuais
prejuízos sofridos. Precedentes do STJ.
7. Além disso, devem reverter à coletividade os benefícios econômicos que
o degradador auferiu com a exploração ilegal de recursos ambientais, “bem
de uso comum do povo”, nos termos do art. 225, caput, da Constituição
Federal, quando realizada em local ou circunstâncias impróprias, sem
licença regularmente expedida ou em desacordo com os seus termos e
condicionantes.
8. Ao STJ descabe, como regra, perquirir a existência de dano no caso
concreto. Análise que esbarra, ressalvadas situações excepcionais, na
Súmula 7/STJ. Tal juízo fático é de competência das instâncias a quo, diante
da prova carreada aos autos.
9. Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade,
em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de
fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os
autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano
indenizável e para fixar o eventual quantum debeatur.
(REsp 1.114.893, Relator Min. Herman Benjamin, 28.12.2012).

In casu, os danos materiais ambientais verificados até o presente momento
são passíveis de recuperação in natura, de maneira imediata e completa, como indicou
perícia realizada pela Polícia Federal, discutida no item 1.B.3 desta petição, que previu
o custo da demolição das construções e a recuperação da área degradada.
Desta forma, pugna-se pela elaboração de Plano de Recuperação de Áreas
Degradadas – PRAD, a ser elaborado e executado pelo réu Município de Santarém, às
expensas do réu SILAS DA SILVA SOARES.

D) DOS DANOS MORAIS COLETIVOS
Pugna-se, ainda, a condenação do réu SILAS DA SILVA SOARES ao
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pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais coletivos pela
degradação ambiental de que é responsável. O pagamento de indenização por danos
morais coletivos vem sendo não só admitido, mas recomendado pelo STJ, em plena
consonância com o princípio da reparação integral (REsp 1.114.893, Relator Min. Herman
Benjamin, 28.12.2012).
In casu, o pagamento revela-se ainda mais importante, a fim de não permitir
que a comunidade local internalize os prejuízos da degradação, e o agente poluidor lucre com
a prática de ilícitos ambientais.
Na primeira hipótese, tem-se o chamado “dano ambiental intermediário”,
verificado entre a consumação dos ilícitos e a efetiva recomposição (que pode levar anos).
Durante este interregno, o lugar conhecido como Floresta Encantada foi intensamente
degradado, e permanecerá assim por algum tempo até a regeneração completa da vegetação,
prejudicando a atividade econômica local de exploração do turismo. O prejuízo material é de
difícil mensuração, mas o dano moral é evidente.
Na segunda hipótese, deve ser considerada a dimensão dissuasiva (incentivo
negativo) e não somente a restaurativa dos princípios do poluidor-pagador e da reparação
integral. Os documentos carreados na petição inicial registram que o réu SILAS DA SILVA
SOARES vendia os lotes, em média, por R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O custo total para a
recomposição ambiental foi estimado pela PF em cerca R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil
reais). Embora o valor precise ser atualizado pelo PRAD, a estimativa implica que, caso o réu
seja condenado unicamente à regeneração, os ilícitos ambientais serão lucrativos, pois os
ganhos com a venda dos lotes é bem superior aos custos da regeneração.
Desta forma, é imprescindível a condenação do réu SILAS DA SILVA
SOARES ao pagamento R$ 50.000 (cinquenta mil reais) de indenização por danos
morais coletivos, a ser revertida ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de Santarém,
criado pela Lei Municipal nº. 18.514 (fls. 462/466 do IC) - Caixa Econômica Federal,
Conta Corrente nº. 0047-2 e Agência 4685.

3. DA TUTELA DE URGÊNCIA
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Para a concessão de tutela de urgência se faz necessária a apresentação de elementos
que “evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo” (Art. 300, CPC/15). A probabilidade do direito já fora plenamente demostrada nos
fundamentos fáticos e jurídicos aqui apresentados, os quais, somado ao princípio da
precaução perfazem elemento suficiente ao preenchimento deste requisito.
Quanto ao perigo de dano, este fora consumado, pois, conforme demonstraram os
Laudos da PF, o desmatamento ocorreu de forma progressiva entre 29 de junho de 2010 e 23
de outubro de 2015, suprimindo um total de 24,17 hectares de vegetação nativa.
Por essa razão, o perigo de dano que fundamenta a concessão da tutela de urgência
consiste na necessidade de imediata reparação dos danos consumados (considerando o
assoreamento dos igarapés e impactos paisagísticos e ao turismo), mas, acima de tudo, na
continuidade dos ilícitos ambientais, pois o desmatamento e construções de edificações ainda
estão em curso.
As sucessivas fiscalizações não lograram interromper a continuidade dos ilícitos
ambientais. Veja-se a resposta ao quesito “f” do Laudo nº. 080/2017 – UTEC/DPF/SNM/PA:
“Há edificações construídas após as vistorias realizadas no âmbito do Laudo Pericial nº.
89/2015 – UTEC/SPF/SNM/PA? Sim, ver Seção IV.3. A propósito, havia uma edificação em
construção (etapa final) no momento do exame pericial”.
Aliás, mesmo após o ajuizamento da Ação Penal e da prisão preventiva do réu,
o desmatamento, o loteamento e as construções se intensificaram, como registrou
diligência recente do Técnico de Segurança e Transporte deste órgão ministerial, realizada em
27 de fevereiro de 2018, que identificou (fls. 449/455):
3 – A constatação do fiscal da SEMMA é que a ocupação aumentou
em relação a última visita que foi feita ao local;
4 – Observa-se também a abertura de ramais que vão até as margens
do lago;
5 – Fica claro que as casas não são habitadas, e sim, utilizadas
esporadicamente, uma vez que durante a diligências foram poucas as casas
em que havia pessoas;
6 – Nota-se que algumas estão com processo de limpeza do terreno e
com construção em andamento.

Ademais, a necessidade de concessão de tutela de urgência também se encontra
presente na própria natureza da ação, vez que ao tratar de um dano de caráter ambiental há
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que se pesar sempre a dificuldade de reparação do meio, bem como a dimensão dos atores
atingidos pela degradação.
Por fim, há de se salientar que somente no presente momento se fez possível a
apresentação deste petitório. É que este órgão ministerial aguardava a conclusão de
diligências essenciais à elucidação dos fatos, com destaque para perícias técnicas realizadas
pela Polícia Federal e diligências in loco para fins de verificação da continuidade dos ilícitos
(27 de fevereiro de 2018).
4. DOS PEDIDOS
Posto isso, o Ministério Público Federal requer, nos termos dos artigos 300, 536 e
537, todos do Código de Processo Civil, bem como da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº
7.347/85):
1) A concessão, in initio litis e inaudita altera pars, dos pedidos liminares a seguir descritos:
a) ao réu Silas da Silva Soares, a imposição de obrigação de não fazer
consistente em não ir ao local sob litígio, não negociar lotes, não realizar supressão vegetal
ou construir novas edificações, nos termos das medidas cautelares diversas da prisão fixadas
na Ação Penal nº. 969-22.2016.4.01.3902;
b) ao Município de Santarém, obrigação de fazer consistente no embargo
ambiental da área sob litígio, vedando-se novas edificações;
c) ao Município de Santarém, obrigação de fazer no sentido de realizar, no
prazo de 20 (vinte) dias, o levantamento das edificações, com a identificação e
qualificação dos ocupantes, a ser apresentado em juízo;
d) ao Município de Santarém, a obrigação de fazer consistente na
elaboração, no prazo de 30 (trinta) dias, de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas
– PRAD, que preveja e estabeleça prazos para a recomposição da Área de Preservação
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Permanente – em especial das matas ciliares, o reflorestamento das áreas desmatadas, e
a demolição de todas as edificações e suas estruturas, dentre outras medidas reputadas
necessárias pela Municipalidade;
e) ao Município de Santarém, a obrigação de fazer para executar o PRAD
mencionado no item anterior, às expensas do réu SILAS, e subsidiariamente da própria
Municipalidade, em caso de insolvência do corréu, consoante jurisprudência do STJ fixada
na REsp 1.071.741, de 24.03.2009;
f) a intimação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, através
de sua Procuradoria Federal Especializada, a fim de que tome ciência da presente ação e tome
as providências possessórias cabíveis;
2) A juntada do IC nº. 1.23.002.000247/2016-21 (três volumes e um anexo) aos autos;
3) A citação pessoal dos réus SILAS DA SILVA SOARES e MUNICÍPIO DE SANTARÉM,
bem como de todos os responsáveis identificados na diligência prevista na alínea “C” dos
pedidos liminares;
4) A citação por edital dos responsáveis pelas edificações que não forem identificados na
diligência prevista na alínea “C” dos pedidos liminares;
5) Em sede de cognição definitiva:
a) A confirmação dos pedidos liminares;
b) A condenação do réu SILAS DA SILVA SOARES ao pagamento de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, valor a ser
revertido ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, disciplinado pela Lei Municipal nº
18.514/2010 (conta corrente para depósito: 0047-2; agência: 4685; Caixa Econômica
Federal);
5) A produção de provas em todos os termos de direito admitidas, bem como a inversão do
ônus da prova, consoante jurisprudência do STJ consignado nos REsp 972.902 de 25.08.2009
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e 1.060.753 de 01.12.2009;
6) Por fim, a dispensa do pagamento das custas, emolumentos e outros encargos, em vista do
disposto no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.
Valor da causa: R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais)3.

Santarém/PA, 7 de março de 2018.

LUÍS DE CAMÕES LIMA BOAVENTURA
Procurador da República

3 Valor fixado a partir da soma entre o valor estimado para a reparação in natura dos danos materiais e a
indenização por danos morais coletivos.
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