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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Estado do Pará 

. Preeuradorla Reglonal dos Direitos do CidadãolPA . 

EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARABÁ/PA 

r . e ------~·--i.. t:ltc 1 

·INSTITUTO SCX;11 .. \~t-4t-1lf~TAL 
Data J I 
Cod. et~n.OOT«~.19- 

·' 

P1ocedimento Administrativo MPF/PGR 0810.006413/98-12 

o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos 
Procuradores da República infra-assinados, no· cumprimento de seu poder-dever 
constitucional e com fundamento no artigo 129, inciso Ili, da Constituição Federal e.e. o 
art. õ, li e Ili, art. 60, VII, alíneas a, b e e, da Lei Complementar no. 75/93ie, ainda, os 

. . 
dispositivos da Lei no. 7.347/85 vem perante Vossa Excelência propor 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL 

COM PEDIDO DE LIMINAR 

em face de: 

~. EXPORTADORA PERACCHI L TOA, sociedade por. 
cotas de responsabilidade limitada, CGC/MPF nº 04.708.210/0010-80, com filial 
estabelecida na Estrada do Coqueiro, '!<m 2, Ramal 40 horas, Ananindeua, Região 
Metropolitana de Belém/PA, tendo como representante legal o segündo réu, o qual 
deverá receber a citação pela empresa; 

2. IDEMAR PERACCHI, brasileiro, casado, industrial, 
portador da Carteira de Identidade n.º 2868.767, Segup/PA, CIC n.º127.055.949-49, 
residente e· domiciliado na Av. Visconde de Souza Franco, n. 0866, Ed. A.talanta, apto 
1801, na Cidade de Belém-PA; 
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3. IDACIR PERACCHI, brasileiro, casado, industrial, 
portador da Carteira de Identidade, n.0 1.155.349, Segup-PR, CIC n.0 978.317.198-49, 
residente e domiciliado na Av. Domingos Marreiros n.º 645, apto 1800, bairro Umarizal, 

· na Cidade de Belém-PA e; 

. 4. ANA VALÉRIA JAIME PERACCHI, brasileira, casada 
com IDACIR PERACCHI, residente e domiciliado na Av. Domingos Marreiros n.º 645, 
apto 1800, bairro Umarizal, na Cidade de Belém-PA. 

1- FATOS 

1. O COMBATE À GRILAGEM DE TERRAS E À 
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 

Desde 1988 o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL vem 
promovendo o controle nos Planos de Manejo Florestal Sustentado (PMFS) como forma 
de combate à grilagem de terras e à degradação ambiental neste Estado, através da 

. análise dos documentos fundiários oferecidos ao IBAMA por madeireiras. 

1 

Esse controle resultou em ~ezenas de ações civis e 
criminais, ínquérítos policiais e procedimentos administrativos. 

A presente Ação é o· resultado dessas investigações e 
mais uma das vertentes de desintrusão da T.I. Apyterewa. Trata-se aqui do mais grave 

. conflito envolvendo Terra Indígena neste Estado. 

2. A FALSIDADE DOS TÍTULOS DE PROPRIEDADE 

DOS REQUERIDOS 

Para que a EXPORTADORA PERACCHI L TOA pudesse 
. abater árvores . da Floresta Amazônica houve solicitação ao IBAMA/PA (PMFS). Ela 
apresentou, como documento fundiário, título de propriedade, de área destacada do 

1 

patrimônio do Estado do Pará, alienada através da extinta SEOTA - SECRETARIA DE 
ESTADO DE OBRAS, TERRAS E ÁGUAS, SERVIÇOS DE TERRAS, em 1962. 

Run Domingos Murreiros u" 6')0-1.lm;iri.H.!-CEP: M.055-210-.Bdéw/PA-1'(91)242-1057- www.mpf..gov.br 
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O título de propriedade foi levado à verificação do 
ITERPA- Instituto de Terras do Pará, que o taxou de FALSO. E foi mais longe: declarou 
que todos os títulos de terra expedidos pelo Estado do Pará, através da SEOTA, 
são FALSOS (doe. 01 ). 

3. A INTERVENÇÃO NO CARTÓRIO DE SÃO FÉLIX 
DOXINGU 

Os títulos supostamente expedidos pela SEOTA foram 

registrados no Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Xingu. Com a constatação 
de tantas irregularidades no r. Cartório a partir da atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL, a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Pará decretou sua intervenção 
que perdura até esta data. 

4. O "IMÓVEL" DA PERACCHI E A T. 1. APYTEREWA 

Para que não restasse dúvidas da grilagem, o 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ainda determina plotagem oficial de um dos lotes da 
suposta propriedade da madeireira. O resultado foi contundente: a "Fazenda" da Peracchi 
se localiza na parte central da T.I. APYTEREWA (doc.02) . 

•.. • •• i •• _ 
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5. O "IMÓVEL" DA PERACCHI E AS GLEBAS DA 
UNIÃO 

Como ainda se encontra em definição o limite sudeste da 

T. 1. APYTEREWA, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL buscou descobrir a quem 
pertencia a área onde está inserida a Fazenda da Peracchí. 

Investigando-se junto ao INCRA, constatou-se que por 
meio da Portaria nº 53, de 02 de maio de 1983, do Presidente do Grupo Executivo das 

Terras do Araguaia/Tocantins-GESTAT (DOU de 13/05/1983, Seção 1, p. 8009), foi 
arrecadada como terra devoluta, e incorporada ao Patrimônio da União, a Gleba São 

José, situada no Município de São Félix do Xingu-PA, com área de 270.000 hectares, 
estando ali descritas as características e confrontações do imóvel {doe. 03). 

Ocorre que plotagens realizadas pelo INCRA confirmam 
que os imóveis supostamente titulados a Exportadora Peracchi Ltda encontram-se 
totalmente inserido na Gleba São José. 

Aliás, a plotagem infra indica que a T. I. APYTEREWA, 
toda ela, em seus limites definidos por laudo antropológico, encontra-se em terras 
previamente arrecadadas e incorporadas ao patrimônio da União (Gleba Xingu, Gleba 

Primavera, Gleba São José e Gleba Oeste): 

..•... :.:... ..• ' .. ~ l!J-·t?fl~r •. ::,,i:. 
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Disso resulta a lmposslblíldade lógica de se ter - 
admitindo-se que a Constituição dispusesse de forma diferente - título de propriedade 
privado na T.I. APYTEREWA, principalmente se emitido pelo Estado do Paifâ, que não 
pcssul o domin'io sobre tais terras. Sobre o assunto é válido transcrever dos estudos 

· do Antropólogo CARLOS FAUSTO 1: 

"Ora, não se pode ignorar que a maioria dos títulos na Amazônia, GOm . suas 
respectivas cadeias dominiais, devem ser vistos a priori ·com cautela. Não se pode 
afirmar, nem infirmar nada sobre eles, antes que sejam objeto de investigação, 
principalmente quando incidem sobre território indígena em uma extensão tão grande. 
Tomar decisões com base apenas em títulos ostentados é, no mínimo ingenuidade. 

A Exportadora Perachi é uma grande madeireira com sede em Belém, que invadiu os 
territórios dos índios Parakanã, Xincrin e Araweté, explorando ilegalmente mogno na 
região de 1986 até.hoje. Foi autuada e multada pelo IBAMA,_p~dcessada pelo Núcleo 
de Direitos Indígenas e, por diyersas vezes, saqueada em ataques dos Parakanã. 
Devastou cinco mil hectares de floresta virgem no centro do território indígena para 
formação de pastagens, e construiu mais de ceni quilômetros de estrada, rasga?do a 
mata, para escoar a madeira até a cidade de Tucumã. Como é possível, então/ que 
uma empresa que cometeu toda sorte de ilegalidade possa ter direitos reconhecidos . 
sobre uma terra que invadiu e espoliou? Qual a concepção de interesse público que 
pode ditar tal decisão? Por que a União abriria mão de terras de seu domínio e posse 
indígena em prol de uma empresa privada, que reconhecidamente infringiu a 
legislação?" (doe. 04). 

6. A INVESTIGAÇÃO SOBRE AS DEMAIS "ÁREAS~' 

DOS RÉUS 

Pelas informações provenientes da T.I., o MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL oficiou ao Cartório Interventor para que declarasse as áreas 

1 

tituladas aos réus no Município de São Félix do Xingu. O resuÍtado impressiona. 

Os réus possuem 40 registros de propriedade, todos no ·~ 
mesmo Município e, em sua esmagadora maioria, provenientes da SEOTA (dóc. 05). 

!J 
'; 

1 Modernização e Clientelismo: o caso fie terras indígenas. Boletim da ABN, nº 27, 1° semestre de·l997. 
Rua Domingos Mi1 rrei rn~ n\' 690-lJmmilul-CEP: 66. 055- 21 n - Beíém/P A - V(') l) 2.i2-105'7- W\\ w. mpLgm·, b r 
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7. A CONFLITUOSA RELAÇÃO RÉUS X ÍNDIOS 
PARAKANÃ 

Desde a década de 80 que os réus exploram madeira no 
,' 

interior da T.I. APYTEREWA. Vários foram os conflitos com os indígenas que chegaram a 

ocupar a sede da Fazenda. Os índios PARAKANÃ jamais se. conformaram com a 
presença de madeireiros em suas terras, como bem demonstra o "Relatório do GT para 
Estudos Complementares sobre a T.I. APYTEREWA'' (doe. 06). 

Em 1988 a FUNAI flagrpu funcionários da PERACCHI 
extraindo madeira nobre da região, mais precisamente mogno. A ré devastou mais de 

5.000 ha de floresta virgem dentro da T. 1., e construiu mais de 100 Km de estradas, 

visando o escoamento da madeira furtada até a cidade de Tucumã/P A. 

' A situação irregular vivenciada pelos proprietérios da 

Exportadora foi reconhecida por estes, quando em 1988 firmaram acordo com a FUNAI, 
no sentido de indenizar a ãrea devastada. No entanto, jamais cumpriram. 

Entre 1989 e 1991, a empresa investiu na ampliação de 
1 

uma fazenda denominada Pé-do-Morro implementou benfeiforias que possivelmente 
serviriam para atestar a posse da área, tudo com o escopo de camuflar a principal 
atividade daquela filial, qual seja, a extração ilegal de mogno. 

Já em 1993, o segundo requerido asseverou em reunião 
com a FUNAI, em flagrante ato de má-fé, que havia plantado 130 mil pés de mogno e só 
sairia da área se lhe fosse paga a indenização correspondente. 

Para se ter uma idéia da dimensão do dano causado 
pelos réus, traz-se 'à colação a imagem de satélite infra, onde a área devastada rósea 
indica a atuação dos réus: 

Rm1 Domingos Marrelrus n" 6'>0-ll ma rila!-CEP: 6 6. U55-210 - .Bd~mf P A - W ('Jl} 2~2-105 7- m• w, mpf..gov. br 
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8. OS ÍNDIOS PARAKANÃ 

Os Índios PARAKANÃ possuem uma das mais tristes 

histórias de contato. No passado, foram dizimados por guerras e epidemaís coloniais. 

Trata-se de remanescentes da NAÇÃO TUPI-GUARANI que habitavam a interflúvio 
XINGU-TOCANTINS. No final do século passado dividiram-se em 02 (dois) grupos: 
PARAKANÃ OCIDENTAIS e PARAKANÃ ORIENTAIS. 

Os primeiros habitam 02 (duas) áreas diferentes. A bacia 
do Xingu foi a formadora da TERRA INDÍGENA APYTEREWA, enquanto que a bacia do 

Tocantins abrigou a T. 1. PARAKANÃ. 
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r 
A expansão da fronteira econômica da Amazônia, no 

início da década de 80, inaugura o período de invasão branca no limite sudeste da área 
que perdura até os dias atuais. A riqueza em mogno da · TERRA INDÍGENA 

APYTEREWA atraiu grandes empresas madeireiras como a primeira ré. 

A população atual dos PARAKANÃ, habitantes da T.I. 

. APYTEREWA, está reduzida a 248 pessoas. Os primeiros contatos com eles são de 

passado recente -1983/1984. 

Assim, a presente ação visa a promoção da 
;\ 

responsabilidade civil em decorrência dos danos materiais e morais causadcs ao meio 

.ambiente e às comunidades indígenas, promovidos pelos réus, em virtude da degradação 

ambiental da T. l APYTEREWA, arrimando-se nos seguintes fundamentos jurídicos. 
r ' 

li - O DIREITO 

1. NULIDADE DOS REGISTROS DE PROPRIEDADE. 

A nulidade absoluta do título de propriedade apresentado 

. pelos réus enseja a possibilidade de dano irreparável ao erário público federal, uma vez 

que, por se localizar sobre Terra Indígena e Gleba da União, poderia nascer o dever de 

indenização. 

Daí o interesse do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em 
ver desde logo reconhecida a nulidade dos aventados títulos, tudo em defesa dos 

princípios da legalidade e da moralidade e pelo meio ambient~ que lhe cumpre velar. 
I.J' 

A nulidade que contamina o título fundamenta-se na 
visceral' violação ao princípio. da continu'idade consagrado pelo sistema de registros 
públicos do País. Promovido o assentamento, como foi o ora questionado, em afrontosa 
violação à lei, é evidente que tal inscrição não têm como subsistir, porque nula de pleno 

· direito, na forma preceituada pelo art. 146 do Código Civil. 

Rua Domingos Marreírt» n" 690-llo.rnrirn!-CEP: 66.1155-2111 - Bt-lt!m/PA - 'lif (91) 242-1057- ,1·,, w, inpf..gu,. br 
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WALTER CENEVIVA2, com a percuciência de sempre, 

doutriná 

"O principio fundamental dos assentamentos imobiliários, no Brasil, é o da 
continuidade, bem acentuado pelo art. 237; Matrícula mais continuidade são iguais à 
coluna mestra do sistema brasileiro de registros. O encadeamento necessãrio dos 
sucessivos registros é confiado à cuidadosa vigilância do Oficial, que 
observará o 'titulo anterior' e respectivos antecedentes até atingir um que seja 
registrado até 1917, quando entrou em vigor o Código Civil, tomando· obrigatóri9 o 
registro". . .. . .. . .. . . . . . .. :;. 
"No Brasil, exige a Lei, para a aquisição regular de um direito. real, a existênciétrde 
negócio jurídico causal válido e eficaz e o registro dos instrumentos desse negócio 
no Registro de Imóveis. Cabe dizer, a validade e eficácia do registro encontra-se 
sempre em conexão direta com a validade e eficácia no negócio juridico causal, 
apesar de' a lei determinar que o registro, embora não cancelado, produz todos os 
seus efeitos legais. . , 
Essa estrita conexão entre negócio jurídico obrigacional e aquisição do direito real - 
como bem destaca o eminente Prof. Regis Fichtnee Pereira - em estudo publicado 
na coletânea 'Seleções Jurídicas', 1995, 'resulta que a nulidade ou anulabilidade 
do negóçio causal importará sempre, na possibilidade de aquisição do direito 
real ser desconstituída, mesmo que o adquirente do direito real através de 
título viciado tenha transferido a terceiros que não tenham tido conhecimento 
do vício do seu título'. 
Nesse trabalho, salienta aquele ilustre doutrinador, entre brilhantes considerações 
dispensadas ao tema, que 'a quebra de um dos elos da corrente de 
transferências de direitos· reais em nosso País prejudique todos os elos 
posteriores, ao contrário do que acontece na Alemanha em que essa mesma 
quebra não poderá afetar os elos posteriores, em que a aquisição do direito se tenha 
dado de boa-fé. 
Vig·ora, pois, no ordenamento jurídico brasileiro, o principio de que alguém não p~e 
transferir um direito que não possua ou que esteja maculado com um vício. . ·: 
Decorre daí que qualquer documento levado a registro, quando não 
configurada a transferência da propriedade imobiliária, ou ainda quando esse 
título não for considerado como registrãvel pela lei nacional • tal como no caso 
.ocorreu - .o registro dele não consubstanciará, de modo algum, a aquisição do 
domínio, nem dará lugar à presunção deste." ' 

Isto posto, força concluir pela evidente nulidade dos 
registr~s imobiliários em estudo. 

2. POSSE INDÍGENA 

O conceito de posse indígena não se identifica, nem 
tampouco pode ser reduzido ao conceito de posse do direito civil. 

2 ln: Lei dos Registros Públicos Comentada, Ed Saraiva, 10· Região, 1995, pág. 442) 
Rua Dominuos Marreiros n" 6'>0-llm:1riLal-C.EP· 66,055-210 - .B.-iém/PA- 'li(91}242-1057- w\•w.mpi.g,1\', br 
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Em conferência proferida na antiga sod;f;dade de 
1 " 

Ethnografia e Civilização dos Índios, em 1902, o Professor: JOÃO MENDES JÚNIOR 

estabelecia a distidção entre ambas, verbis: 

"... já os philosophos gregos afirmavam que o indigenato é um título 
congênito, ao passo que a occupação é um título adquirido. Com quanto o 
indigenato não seja a única verdadeira fonte jurídica da posse territorial, 
todos reconhecem que é, na phrase do Alv. de 1º de abril de 1680, "a 
primária, naturalmente e virtualmente reservada", ou, na phrase de 
Aristóteles (Polit., 1, n. 8), - "um estado em que se acha cada ser a partir do 
momento do seu nascimento". Por conseguinte, não é um facto dependente 
de legitimação, ao passo que a occupação, como facto posterior, depende 
de requisitos que a legitimem" 3(grifos no original). 

Daí que, desde 1934, as Constituições brasileiras 

cuidaram de garantir aos índios a posse das terras por eles tradicionalmente ocupadas, 

seguindo-se a prevalência· absoluta deste titulo sobre qualsqaer outros porventura ali 
. r• 

incidentes. Nesse sentido PONTES DE MIRANDA4 afirma que: ,. 

"São nenhuns quaisquer títulos, mesmo registrados, contra a posse 
dos silvícolas, ainda que anteriores à Constituição de 1934, se à data 
da promulgação havia tal posse. O registro anterior de propriedade é 
título de propriedade sem uso e sem fruição. A posse do silvícola pode ser 
alegada como pressuposto para usucapião." 

JOSÉ CELSO DE MELLO FILH05, sobre o tema, ensina 

que: 
"As terras habitadas pelos silvícolas, integrando o patrimônio da 
União. não podem figurar no registro imobiliário. em nome de 
particulares. Se isto efefivamente ocorrer, torna-se juridicamente 
irrelevante e absolutamente ineficaz a existência de titulo de domínio 
registrado em nome de terceiros. Como já decidiu o TRF, em tal hipótese, 
'... prevalece o comando do art. 198, § 1 °, da Consijtuição Federal, que 
declarar nulos e sem nenhum efeito jurídico atos que tenham por objetd;;o 
·domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas por silvlcolas' (Revista 
do TRF, 104:237)" (grifamos). 

Limitaram-se os textos constitucionais, assim, a explicitar 
o que ontologicamente já o era: a ocupação indígena, porque originária, precede, 

3 Os lndigenas do Brazil, seus Direitos lndividuaes e Políticos, p. 58 
· 4 Comentários à Constttuição de 1967 (com a emenda n. º 1 de 1969), Rio de Janeiro: Forense, Tomo VI, 1987, p. 457. 
5 Constituição Federal anotada, São Paulo, Saraiva, 1986, 2• ed., p. 552. 

Rua Domingos Mnrreirus n" 690-Um,irilal-C'EP: 66.055-210 -.Bdcm/PA - iil'(91}242-1057- 1Hnl.mpL~(>Y,l.>r 
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temporal· e logicamente, e prevalece a qualquer outra posse ou mesmo a qualquer título 
de domínio eventualmente incidente sobre a área. 

Segue-se, ainda, que, presentes os seus elementos 
1 

definidores - como tais aqueles constantes do art. 231, § 1°, da Constituição Federal - 
existe a posse indígena, independentemente de qualquer ato que a constitua ou legitime. 

Como ensina JOÃO MENDES JÚNIOR6, 

"( ... )relativamente aos índios estabelecidos não há uma simples posse, há 
um títul.9 imediato de domínio; não há, portanto, posse a legitimar, há 
domínio a reconhecer e direito originário e preliminarmente reservado." 

A posse indígena, por conseguinte, existe e se legitima 
pela só concorrência de seus elementos - já agora objeto de definição constitucional. 

Se assim o é, os atos do procedimento demarcatório, em 
especial a portaria declaratória e a demarcação física, não são atos constitutivos de 

1 

posse, mas meramente atos declaratórios, tendentes a precisar a real extensão da posse 

e conferir plena eficácia ao mandamento constitucional. Sobre o assunto escreve PAULO 
BESSA ANTUNES 7: 

,· 

"( ... ) as terras indígenas foram reconhecidas como pertencentes aps 
diversos grupos étnicos, em razão da incidência de direito originário, isto-é, 
direito precedente e superior a qualquer outro que, eventualmente, se possa 

· ter constituído sobre o território dos índios. A demarcação das terras tem 
única e exclusivamente a função de criar uma delimitação espacial da 
titularidade indígena e de opô-la a terceiros. A demarcação não é 
constitutiva. Aquilo que constitui o direito indígena sobre as suas 
terras é a própria presença indígena e a vinculação dos índios à terra, 
cujo reconhecimento foi efetuado pela Constituição 
Brasileira"(grifamos) 

O art. 25 da Lei 6.00~/7,3 (Estatuto do Índio) 
•,r- 

expressamente estatui, verbis: 

"Art. 25. O reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse 
permanente das terras por eles habitadas, nos termos do· art 198 da 

6 ob. clt., p. 59 
1 Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras Indígenas, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998, p. 171 

Rua Domingos Marreiros n" 690-llm:ir.i.i:aJ-CEP: 66.t155-210- .Bdém/PA- if (91)242-1057- W\\\l,mpt~.goY.l.>r 
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Constituição Federal, independerá de sua demarcação, e será 
assegurado pelo órgão federal de assistência aos silvícolas, atendendo à 
situação atual e ao consenso histórico sobre a antigüidade da ocupação, 
sem prejuízo das medidas cabíveis que, na omissão ou erro do referido 
órgão, tomar qualquer dos Poderes da República" (grifamos). 

Verificada, assim, por meio de estudos cabíveis, 
particularmente antropológicos, a presença dos elementos contidos no art. 231, § 1°, da 
CF, caracterizada está a posse indígena, devendo prevalecer sobre qualquer· outra, 

' 1 

inclusive contra alegados portadores de título de propriedade,· a' teor do que dispõe o § 6° 
do dispositivo constitucional referido. 

Se, diante de todo o .arrazoado neste item, ainda paira 
dúvidas sobre o caráter público das terras em questão, tem-se que se trata de Glebas da 

União, devidamente registradas em seu nome. 

3. RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS. DANOS 
MATERIAIS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE E À .. 

COMUNIDADE INDJGENA. 

Os requeridos estão longe da dicção constitucional, já 
que vêm perpetrando seu processo de devastação de recursos ~lorestais em plen~ Terra 

1 

Indígena, que além de ter essa qualidade, é Patrimônio Nacional cercado de limitações 
legais (art. 225, § 4°). 

Os réus, com suas atividades destruidoras causaram e 
vêm causando enormes danos patrimoniais não só à coletividade civil, mas também às 

comunidades· indígenas ali residentes, vez que privam tais pessoas do tranqüilo e 
completo usufruto dos recursos naturais existentes na Floresta. 

A responsabilidade civil por atos dessa ~atureza é 
A' 

objetlva, ou seja, independe do animus do agente causador. Ou melhor, independe do 
elemento culpa. A Lei 6.938/81 se satisfaz com a existência do nexo de causalidade entre 
a conduta lesiva e o dano causado. Vejamos: 

"Art. 14 . 

Rua Domingos Marreiros n" 690-lJrumirnl-CEP· 66.055-210 - Bdl'.-m/PA- '.lif('>1)2-12-1057- W1\w,mpLgo\', br 
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§ 1° Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 
pqluidor: obrigado, independentemente da existência de culpa, a 
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 
terceiros, afetados por sua atividade.( ... ) 

Tal dispositivo foi recepcionado pela Constituição de 
1988 que em seu art. 225, § 3° dispõe o seguinte: 

"As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão 
os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções pensls e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados". , ., 

JOSÉ AFONSO DA SILVAª, , ao discorrer sobre a 
responsabilidade objetiva, com muita precisão e acerto, ensina: 

"O direito brasileiro assume o princípio da responsabilidade ·objetiva pelo 
dano ·ecológico, o que é uma tendência do direito estrangeiro como mostra 
Paulo Affonso Leme Machado. Segundo Despax é muito nítida no direito 
francês a evolução para uma responsabilidade objetiva, acompanhada de 
uma diminuição do ônus da prova da exig9ncia do nexo de causalidade 
entre·o.prejuízo sofrido e a atividade danosa ao meio ambiente. 
Na responsabilidade fundada na culpa, a vítima tem que provar não só a 
existência do nexo entre o dano e a atividade danosa, mas. também e 
especialmente a culpa do agente. Na responsabilidade objetiva por dano 
ambiental, basta a existência do dano e nexo com a fonte poluidora ou 
degradadora" 

Importante, igualmente, trazer aqui a lição brilhante de 

CELSO ANTÔNIO PACHECO FIORILLO e MARCELO ABELHA R.ODRIGUES:'. 
1 

"Antes mesmo do Código Florestal fazer constar no seu artigo 14 o regime 
da responsabilidade objetiva, em .se tratando de reparação de danos ao 
meio ambiente, não há como deixar de falar no importante papel 
progressista da CF. que recepcionando o referido artigo. estabeleceu 
no seu· artigo 225 o regime da responsabilidade objetiva para fins de 
reparacão de dano ambiental. Chega-se a esta conclusão pelo motivo de 
que na norma, além de estar assegurado a todos o direito a um meio 
ambiente sadio com qualidade de vida, não há qualquer explicitação de que 
tal direito para ser assegurado estaria condicionado a presença do elemento 
culpa do poluidor, mas, ao revés, determina objetivamente, a asseguração 

8 Direito Constitucional Ambiental, São Paulo, Malheiros, 1994, p. 215/216). 
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de tal direito. Coaduna-se com exposto, ratificando o que falamos, na exata 
medida em que o bem maior tutelado é a vida com qualdade e, desta forma, 
remetendo-se ao artigo 5.0 da CF, ali também está ássegurado o regime 

. objetivo da responsabilidade civil quando se tratar de ofensa a tal bem 
jurídico. ..: 
Decorre da própria CF, de imediata (art. 225) e de forma medlsta (art, 
5.0) o regime da responsabilidade obje~iva quando se tratar de 
reparação por dano ambiental, ou seja, que pelo simples fato de que a 
CF, art, 225, § 3.0 não ter estabelecido qualquer critério ou elemento 
vinculado à culpa como determinante para o dever de reparar o dano 
causado ao meio ambiente, então a responsabilidade civil daí decorrente é 
do tipo objetivaD (ver fonte, p. 125). · 

Dessa forma, através do presente pleito, pretende-se, 

1 também, a responsabilização dos réus por promover a extração ilegal de madeira nobre 
da T.1., conduta que ensejou danos significativos a toda coletividade. 

E nem se diga que os requeridos desconheciam a 
' 1 

qualidade de T. I. conferida àquela região. Conforme demonstrado linhas atrás, a 
Exportadora Perachi Ltda, em 1988, negociou com a FUNAI o pagamento de \~denização 

• 1:! 

aos índios pela madeira retirada. 
'< 

, Os requeridos, como é de praxe, não se preocupam com 
.s» 

os prejuízos, que, porventura, venham causar aos indígenas e ao não-indígenas. Eles 
. estão impulsionados por um único desiderato: a obtenção de toras de mogno existentes 

naquela área. 

Sem maior esforço percebe-se a relação de causalidade 
entre as condutas lesivas dos réus e o dano material sofrido por toda a coletividade e 

principalmente pela comunidade indígena ali residente, conduta albergada pelo art. 159 
do Código Civil: 

"Aquele que, por ação ou omlssão voluntária, negligência 
ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, 
fica obrigado a reparar o dano", 

4. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS ·, 
CAUSADOS À COMUNIDADE - DANO MORAL 

.,. · DIFUSO. 

Run Dumíngt» Marreiros n" 690-0mnrirnl-CEP: 66.055-210 - .Bdém/PA- Vt91} 242-1057- www.mpt..gov.br 
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Além dos prejuízos diretos decorrentes da devastação 
causada pelos réus, em danos que poderíamos qualificar de materiais, presente se 

afigura, na hipótese, a necessidade de indenização pelos gravames causados a toda a 
sociedade brasileira, diante da quebra de um de seus princípios constitucionais básicos, 

-já tão mencionado, que é a proteção ao meio ambiente e, em especial, à Floresta 
Amazônica. 

. Os réus, ~o inescrupulosamente s~bverterem a ordem 
constitucional, degradando o meio ambiente, demonstraram a intenção expressa de se 

aproveitar de bem que não lhes é próprio e que, ainda que fosse, estaria submetido a um 

regime de limitações conhecido. 

A ação danosa, repita-se, mais do que fragilizar o 
ambiente, resulta na frustração deliberada de um ideal coletivo, expressamente 
contemplado, seja pelo constituinte originário, seja pelo legislador infraconstitucional, 
impedindo que a sociedade tenha preservado o patrimônio ambiental coletivo. Essa 

conduta atinge, de forma mediata, a todos e a qualquer um, gerando reflexos nas futuras 

gerações e na presente, com a redução da qualidade de vida. 

Assim, a opção do Constituinte e do legislador, que retira 
do domínio privado a decisão sobre o . aproveitamento dos rec,ursos florestais, em 
especial quando estes recursos se encontram em área da União, afetada ao uso de 

comunidades tradicionais, implica em um desejo, uma intenção constitucional 
(imputável a toda a coletividade, portanto) de proteção ao meio ambiente. Esse desejo foi 
desconsiderado, desprezado pela busca, apenas e tão-somente, lucros pessoais, diretos, 

· sem função social. 

A atividade gananciosa dos réus cria, então, um ambiente 
propício ao descrédito da sociedade em relação ao seu futuro, à eficácia das disposições 
constitucionais, e à própria noção de vida em sociedade. 

Esta perda de estima, este desencentc com o sistema 
constitucional de proteção ao meio ambiente e, pior, a sensação de absoluta impunidade 
e de prêmio que recebem tais malfeitores, dissemina na sociedade. a própria descrença 
com o futuro da cidadania. 
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Não se trata de discurso vazio, mas da constatação de 
que a reiterada ofensa ao meio ambiente possibilita visualizar o fenômeno do dano moral 
difuso, que atinge a um grupo indeterminado de pessoas e valores. 

De fato, na própria idéia de dano moral está contido o 

conceito de menosprezo, de desvalia, de diminuição de amor-próprio causado ao 
ofendido9 por ato de terceiro'? 

Tendo esta visão do pano de fundo· que justifica a 
indenização do dano moral, fácil ver que, quando a sociedade é forçada a duvidar 

' ' 
intensamente da eficácia do controle ambiental, em atitude que decorre da desonestidade· 
de atos como os narrados nesta petição, feri-se um intangível bem cuja titularidade se 

espraia por toda sociedade, em clássico exemplo de direito difuso11. 

Com isto, entende o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
que, além do dano material que atinge diretamente a comunidade indígena, há de se ter 
como resposta a toda sociedade a condenação dos requeridos pelos danos morais 
advindos de suas atitudes, em valor que a prudência do Juízo saberá fixar em 
arbitramento 12. 

,., 
;; 

.) t 

9 Tome-se, como exemplo, decisão da Suprema Corte assim ementada: "Indenização - Daho moral - Extravio de mala em viagem 
aérea - Convenção de Varsóvia - Observação mitigada - Constituição Federal - Supremacia. O fato de a Convenção de Varsóvia 
revelar, como regra, a indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais. Configurados esses pelo 
sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento e humilhação decorrentes do extravio de mala, .. cumpre 
observar a Carta Política da República - incisos V e X do artigo 5°, no que se sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo 
Brasil" STF, 2' Turma, RE-172720/RJ, Relator Min Marco Aurélio, DJ 21.02.97, pág. 02831,j. 06.02.96. · 
10 Tome-se, como exemplo, decisão da Suprema Corte assim ementada: "Indenização - Dano moral - Extravio de mala em viagem 
aérea - Convenção de Varsóvia - Observação mitigada - Constituição Federal - Supremacia. O fato de a Convenção de Varsóvia 
revelar, como regra, a indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais. Configurados esses pelo 
sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento e humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre 
observar a Carta Política da República - incisos V e X do artigo 5", no que se sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo 
Brasil." STF, 2' Turma, RE-172720/RJ, RelatorMin Marco Aurélio, DJ 21.02.97, pág. 02831,j. 06.02.96. 
11 Não se cuida, é bom que se ressalte, de inovação alguma o pedido de indenização por danos morais, em sede de tutela coletiva, 
eis que a própria Lei de Ação Civil Pública, em previsão significativa, expressamente prevê a possibilidade de se buscar a reparação 
do dano moral. 
12 Cabe, aqui, a referência a decisão do Superior Tribunal de Justiça, em que o Ministro Barros Monteiro, com precisão, enfrentou o 
tema, asseverando que: "Tema dos mais árduos é a quantificação do dano moral. Hermenegildo de Barros, invocado por Pontes de 
Miranda, deixara acentuado que 'embora o dano moral seja wn sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, para o qual se não 
encontra estimação perfeitamente adequada, não é isso razão para que se lhe recuse em absoluto uma compensação qualquer. Essa 
será estabelecida, como e quando possível, por meio de uma soma, que não importando uma exata reparação, todavia representará a 
única salvação cabível nos limites das forças humanas. O dinheiro não os extinguirá de todo: não os atenuará(!llesmo por sua 
própria natureza; mas pelas vantagens que seu valor pennutativo poderá proporcionar, compensando, indiretamente e parcialmente 
embora, o suplício moral que os vitimados experimentam' (in RTJ 57, págs. 789-790, voto do Min. Thompson' Flores) .... Nos 
termos do disposto no artigo 1553 do CC, a indenização será fixada por arbitramento, nada obstando que ela seja feita pelo julgador 
desde logo, com o que se obviará as imensas dificuldades nas fase de liquidação e executória.",(STJ, 4' Turma, RESP 8768/SP, DJ 
06.04.92, pág. 04499, RSTJ 34/284, Relator Min. Barros Monteiro) ' 
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5. DA FUNÇÃO PEDAGÓGICA DO PODER 

JUDICIÁRIO EM MATÉRIA AMBIENTAL 

. 
A efetivação dos valores constitucionais referentes ao 

meio ambiente não se satisfaz com a pura e simples reparação dos danos causados à 
natureza e aos seus indivíduos, sejam eles humanos, animais ou vegetais. 

Ao preocupar-se apenas com a reconstituição, o 

operador do direito ambiental seria um profissional descompromissado com esses 
mesmos valores constitucionais, pois teria seus olhos sempre voltados para trás. 

Assim, a única conclusão possível é no sentido de que, 
1 ··: 

para realizar os valores constitucionais de preservação de um meio ambiente .saudável, o 
,, 

operador não pode se voltar apenas para o danos passados, no sentido de restabelecer o 

stsius quo ante. 

A responsabilidade civil por danos ambientais, atém de 

seus outros caracteres, tem um indisfarçável conteúdo pedagógico, atendendo ao 

princípio do poluidor pagador. É preciso, ademais, que a sentença vise a assegurar que o 
agente não só reponha a coisa ao status quo ante mas também pague uma indenização 
correspondente a relevante parte de seus resultados ou de seus lucros anuais. 

Dessa forma, a indenização deve englobar quantia 

significativa, de maneira que o agente causador do dano perca aquilo que lucrou com sua 

operação despida de instrumentos eficazes de proteção ambiental ou que se advirta de 
• 1 

que não vale a pena, economicamente, operar sem esses instrumentes. 1· 

Ademais, · a aplicação de quantias a ::· título de 

responsabilização e punição tem um efeito não só de prevenção especial, como geral. 
Não somente o agente é advertido das penas por desrespeitar o meio ambiente. As 
outras empresas que operam no setor percebem que vale a pena investir em 
preservação ambiental. A despesa com ações preventivas passa a ser vista como 

investimento, não como desconfortável e inconveniente gasto. 

6. A NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 
Rua Domingos Marreirus u" 6:>0-Um,1rii:al-CEP: 6'),!!35-1i0 • .Bdém!PA • 'ir ('>1) 2-42-1057- m• \},mpLgoY.l)r 

17 



MINIST~RIO PÚBLICO FEDERAL 

Dentre as inovações introduzidas pelas mini-reformas 
• 1 

porque passou o Código de Processo Civil, destaque especial· merece a antecipação da 
tutela, que se integrou ao processo de conhecimento, com a seguinte redação: 

"Art. 273 - O Juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os 
efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca;.se 
convença da verossimilhança da alegação e: 
1 - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou 

§2° - Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade 
do provimento antecipado. 

§S - Concedida ou não a antecipação da tutela, prosseguirá o processo até final 
julgamento". 

CANDIDO RANGEL DINAMARCO, com precisão que lhe 
é peculiar, assim se manifesta sobre o tema: 

•o novo art. 273 do Código de Processo Civil, coma consciência de estar instituindo uma 
arma contra os males que o tempo pode causar aos direitos e a seus titulares, figura duas 
situaçõe,s indesejáveis a serem debeladas mediante a antecipação da tutela. 
A primeira delas sugere o requisito do pericu/um in mora, ordinariamente posto em relação 
à tutela cautelar. Reside no 'fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação' ( art. 
273, inc. 1). As realidades angustiosas que o processo revela impõe que esse dano assim 
temido não se limite aos casos em que o direito possa perder a possibilidade de realiz~r-se, 
pois os riscos dessa ordem são satisfatoriamente neutralizados pelas medidas cautelares. 
É preciso levar em conta as necessidades do litigante, privado do bem a que 
provavelmente tem direito e sendo impedido de obtê-lo desde logo. A necessidade de 
setvir-se. do processo para obter a satisfação de um direito não deve reverter a dano de 
quem não pode ter o seu direito satisfeito senão mediante o processo (Chiovenda). No 
Juízo equilibrado a ser satisfeito para evitar a transferência para o réu dos problemas do 
autor, o juiz levará em conta o modo como a medida poderá atingir a esfera de direitos 
daquele, porque não lhe é licito despir um santo para vestir outro. O grau de probabilidade 
de existência de direito do autor há de influir nesse julzo, certamente". (CÂNDIDO RANGEL 
DINAMARCO, A Reforma do Código de Processo Cívil, 3' edição, Malheiros Editores, São 
Paulo. 1996, pág. 147 - Itálico no original). 

Vê-se, então, que, diante' da probabilidade de 
reconhecimento do direito alegado pelo autor, ao Juiz será lícito antecipar o resultado útil 
do processo, total ou parcialmenfe, conçedendo à parte aquilo que defluirá parcial ou 
integralmente da sentença final. 

Tal antecipação, que não se dará indistintamente. 
Dependerá da razoabilidade do direito alegado pelo autor, conjugando cotfi as provas 
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iniciais por ele produzidas, bem como com a possibilidade ae reversão do provimento 
inicial em caso de improcedência. 

A subsunção da hipótese dos autos aos requisitos legais 
mostra-se cristalina, já que, diante dos fatos apresentados, existe a possibilidade de os 

réus já implantados efetivamente no imóvel entrem em conflito com os PARAKANÃ, 

dizimando aquele povo de uma vez por todas. 

Além disso, poderia ser apresentada a esdrúxula tese de 
indenizar os supostos proprietários, fato que, certamente, causará vultosos prejuízos ao 

erário público. 

O fumus boni iuris se evidencia da leitura dos ' 
documentos acostados à inicial e dos relevantes fundamentos de direito elencados. Eles 

demonstram a nulidade das transcrições imobiliárias em nome dos réus, b~m como a 
invasão dar. T.I. 

O periculum in mora, a seu turno, resulta_ da iminente 
possibilidade de conflito entre índios e os réus, além da degradação ambiental que 

continuará, em não havendo o provimento judicial urgente. 

Não há dúvida de que o protraimento da atividade 
irregular dos requeridos constitui grave risco à higidez do meio ambiente e do 

patrimônio indígena. A não paralisação imediata da atividade lesiva dos réus acarretará 
grandiosos prejuízos ambientais. 

Com tais premissas, completa-se o quadro permissivo da 
antecipação de tutela, cuja possibilidade ·de aplicação ao âmbito da Ação Civil Pública 
não apresenta matores dificuldades. 

Ili- DAS PROVAS 

Além da prova documental já produzida, o autor 
demonstra a veracidade dos fatos apontados através de novos documentos, depoimento 
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pessoal dos requeridos, oitiva de testemunhas, exames periciais, e todos aqueles meios 
que se mostrem pertinentes. 

·.r 
IV - DO PEDIDO 

Diante de todo o exposto e mais no nobel SARAMAGQ13, 

o MPF requer, como, liminar: 

,, 

1. seja determinado ao Cartório do Único' Ofício da 
Comarca de São Félix do Xingu a averbação da indisponibilidade dos imóveis sob as 
matrículas 0216, 0347, 0348, 0349, 0351, 0353, 0354, 035~, ,0358, 1020, 1021, 1041, 
1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 
1060, 1061,1062,1063, 1064,1065,1066,1067, 1482, 1483, 1682, 1872, 1883e,2174; 

2. a suspensão imediata das atividades de exploração 
de madeira ou qualquer outra atividade nos lotes já mencionados, sob pena de multa 

de R$ 50.000,00 por dia de descumprimento; 

3. obrigação de fazer, consistente na remoção das 

máquinas e equipamentos pertencentes aos requeridos, da área indígena e/ou em seu 
entorno, no prazo de 1 mês; 

13 
No encerramento do presente FÓRUM SOCIAL MUNDIAL em Porto Alegre/RS, o nobel SARAMAGO envidu mensagem de 

encerramento. Contou a história de um camponês florentino do século XVI que tocou os sinos.da igreja de sua aldeia para anunciar 
uma morte. O gesto seria ordinário se não fosse pelo defundo: a Justiça. A mensagem cai como uma luva ao caso em tela: 

"Que acontecera? Acontecera que o ganacioso senhor do lugar (algum conde ou marques sem escrúpulos) andava desde há 
tempos de mudar de sitios os marcos das extremas de suas terras, metendo-as para dentro da pequena parcela do camponês, mais 
e mais reduzida a cada avançada. , 
O lesado tinha começado por protestar e reclamar, depois implorou compaixão, e finalmente resolveu queixar-se às autoridades e . 
acolher-se à proteção da· Justiça. Tudo sem resultado, a espoliação continuou. Então, desesperado, decidiu anunciar urbi et orbi 
(uma aldeia tem o exato tamanho do mundo para quem sempre nela viveu) a morte da Justiça. 

Não sei o que se sucedeu depois, não sei se o braço popular foi ajudar o camponês a repor as extremas nos seus sítios ... 
Agora mesmo, neste instante em que vos falo, longe ou aqui ao lado, à porta de nossa casa, alguém a está matando. De cada vez 
que morre, 13é como se afinal nunca tivesse existido para aqueles que nela tinham confiado, para aqueles que dela esperavam o que 
da Justiça todos temos o direito de esperar: justiça, simplesmente justiça. 
Não a que se envolve em túnicas de teatro e nos confunde com flores da vã retórica judicialista, não a que lhe permitiu que lhe 
vedassem os olhos e viciassem os pesos da balança, não a da espada que sempre corta mais para um lado que para outro, mas 
uma justiça pedestre, uma justiça companheira quotidiana dos homens, uma justiça para quem o justo seria o mais exato e rigoroso 
sinônimo de ético, uma Justiça que chegasse a sertão indispen.-ável à fellcidade do espirito como indispensável a vida e o alimento 
do corpo. 
Uma justiça exercida pelos tribunais, sem dúvida, sempre que isto o determinasse a lei, mas também, e sobretudo, uma justiça que 
fosse a emanação espontânea da própria sociedade em ação, uma justiça em que se manifestasse, como um imperativo moral, o 
respeito pelo direito a ser que a cada ser humano assiste". 
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4. a obrigação de não fazer, .consistente na proibição de 

acesso dos réus ou seus prepostos aos lotes mencionados a partir da retirada dos 
equipamentos; 

No que tange ao pedido final, é a presente· Ação para 
postular: 

.1· 
presente ação, sob pena de revelia; 

1. a citação dos réus, para querendo, contestar a 

2. o cancelamento da matrícula, registro e averbações 
existentes no Cartório do Único Ofício da Comarca de São Félix do Xingu, sob o 
números supramencionados; 

3. a recomposição do meio ambiente, mediante sua 
condenação nos custos da recuperação da área degradada, em projeto a ser elaborado e 
executado por pessoa jurídica idônea, indicada pela· FUNAI, condicionada à aprovação e 

supervisão do I BAMA; 

4. indenização dos danos materiais sofridos pela 

comunidade indígena, tendo-se por base no valor correspondente ao total da madeira 
que se vier a verificar como efetivamente extraído, tal como apurado em perícia, 
revertendo o valor da indenização em favor da comunidade indígena afetada, para 
aplicação em projetos de etno-sustentação, elaborados pela FUNAI; 

5. indenização dos dança ' morais causados à 
comunidade indígena, decorrentes da atividade lesiva retromencionada, em valores que 
a prudência do Juízo saberá, em arbitramento, fixar, revertendo o valor da indenização 
em favor da comunidade indígena afetada, para aplicação em projetos de etno 
sustentação, elaborados pela FUNAI; 

6. indenização dos danos morais causados à 
coletividade, decorrentes da atividade lesiva retromencionada, em valores que a 
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prudência do Juízo saberá, em arbitramento, fixar, revertendo o valor da indenização em 
favor do fundo de que trata o art. 13 da Lein.? 7.347/85 

7. a ciência da propositura desta ação: 
7.1. à União; 

7.2. ao IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis; 

7.3. à FUNAI - Fundação Nacional do Índio; 
7.4. ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária. 

Dá-se à causa, para efeitos meramente fiscais, o valor de 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

Termos em que, 

pede deferimento. 

Belém, 08 de março de 2002. 

FELÍCIO PONTES JR. 
Procurador da República e 
Procurador Regional dos 
.Direitos dos Cidadãos/PA 

ZILMAR DRUMOND 
Procurador da República 

UBIRATAN CAZETTA 
Procurador da República 
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