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AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5055436-26.2018.4.04.7000/PR

AUTOR: ASSOC PRO REINTEGRACAO DA INVERNADA PAIOL DE TELHA - ASSOCIACAO HELIODORO
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA

RÉU: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove (25/03/2019), nesta
cidade de Curitiba, às 14:00 horas, no foyer do Fórum da Seção Judiciária do Paraná, situada
na Avenida Anita Garibaldi, 888, Cabral, Curitiba/PR, perante a MMª. Juíza Federal da 11ª
VF de Curitiba, SILVIA REGINA SALAU BROLLO, foi aberta a audiência de conciliação
nos autos em epígrafe.

Apregoadas as partes, registrou-se a presença:

- dos representantes da parte autora, ASSOCIAÇÃO PRO REINTEGRACÃO
DA INVERNADA PAIOL DE TELHA - ASSOCIACAO HELIODORO, ANA
MARIA SANTOS DA CRUZ RG 1.287.271 e JOÃO TRINDADE MARQUES (RG
8.531.625-7), acompanhadas do Advogado, Dr. FERNANDO GALLARDO VIEIRA
PRIOSTE OAB/PR 053530;

- do réu, INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA - INCRA, na pessoa do Procurador Federal, Dr. ANTONIO ROBERTO
BASSO,  acompanhado do Superintendente do INCRA DR. SANDRO MÁRCIO
FECCHIO da preposta JULIANA CALABRIA e da Procurarora Federal
CHRISTIANE CORTES IWERSEN MACHADO.

-  da ré UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, na  pessoa do
Advogado da União, Dr. RODRIGO DE SOUZA  AGUIAR.

- do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, na pessoa do Procurador da
República, Dr. LUIS SÉRGIO LANGOWSKI.

As partes foram instadas à composição, mas não houve acordo.

Na sequencia, deliberou a  MMª. Juíza Federal

1. A parte autora pede tutela provisória de urgência que determine ao INCRA a
finalização do processo de desapropriação amigável dos imóveis de matrículas n° 2385 e
3682 do CRI de Pinhão com a transferência do domínio à associação no prazo de 30 dias,
ou, caso não seja possível entabular acordo, ajuíze a ação de desapropriação para obtenção
de tais imóveis. Pede que o INCRA realize o planejamento para a titulação de todo o
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território tradicional da comunidade Paiol de Telha. Requer que a União seja obrigada a
repassar o orçamento necessário para a titulação do território da comunidade Paiol de
Telha, segundo o planejamento do INCRA.

Em audiência as partes expuseram seus argumentos na tentativa de construção
de um acordo judicial.

O Ministério Público Federal manifestou sua perplexidade quanto ao fato de
ter sido reconhecida como remanescente de quilombo a área de aproximadamente 2.900 ha,
mas ter sido objeto de decreto desapropriatório apenas 1.400 ha, sendo que menos de 10%
da área inicialmente reconhecida está sendo efetivamente titulada para a Associação autora.
Acrescentou que a política orçamentária não cumpriu a vinculação da Presidência da
República quando editou o decreto expropriatório de 22.06.2015.

É o relatório. Decido.

2.1 O INCRA arguiu em audiência a ilegitimidade ativa da demandante porque
ela não apresentou a ata da assembléia da entidade associativa que a autorizou,
acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços
(art. 2º-A da Lei 9.494/1997).

Pois bem.

O art. 5º, XXI, da Constituição de 1988 confere legitimidade às entidades
associativas, expressamente autorizadas, para representar seus filiados judicial ou
extrajudicialmente. A legislação infraconstitucional detalhou os requisitos para a
substituição processual pelas entidades associativas.

O art. 5º da Lei 7.347/1985 dispõe:

Art. 5o  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (Redação dada pela
Lei nº 11.448, de 2007) 

V - a associação que, concomitantemente:

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao
meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de
grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico. (Redação dada pela  Lei nº 13.004, de 2014)

(...)

O art. 82 do Código de Defesa do Consumidor prevê a defesa coletiva 
de direitos individuais homogêneos também pela técnica de substituição processual:

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

(...)
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IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus
fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a
autorização assemblear.

§ 1° O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos
arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou
característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.

A legitimação ativa das associações está ligada ao seu interesse de agir. A isso a
doutrina chama de pertinência temática. De acordo com Teori Albino Zavascki: 

Seja em razão de suas atividades, ou das suas competências, ou de seu patrimônio, ou de seus
serviços, seja por qualquer outra razão, é indispensável que se possa identificar uma relação
de pertinência entre o pedido formulado pela entidade autora da ação civil pública e seus
próprios interesses e objetivos como instituição. 

(...)

Relativamente às associações, há, ainda, os limitadores das alíneas a eb do inc. v: o primeiro
reserva a legitimação ativa a associações com certa estabilidade (= um ano de existência), o
que desestimula eventuais excessos ou abusos na propositura de ações civis públicas; e o
segundo, mais diretamente ligado ao interesse de agir, impõe liame objetivo, expresso nos
estatutos, entre a pretensão deduzida na demanda e os fins institucionais da demandante"
(ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de
direitos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 69/70, destaquei).

De acordo com seu estatuto (evento 1, ANEXO2, p.4/13), a autora foi
constituída mais de um ano antes do ajuizamento da ação e tem entre seus objetivos:
"defender os interesses dos associados em particular os direitos e aspirações no que
concerne à herança a que tem direito sobre a área de terra denominada Paiol de Telha da
Fazenda Capão Grade situada no município de Pinhão". A defesa dos interesses dos
quilombolas é intrinsecamente ligada à titularidade do território, por isso não vejo a
necessidade de apresentação de relação nominal dos associados com respectivos endereços,
nem autorização específica para ajuizamento da ação civil pública.

Assim, foram cumpridos os requisitos do art. 5º da Lei 7.347/1985, de forma
que reconheço a legitimidade ativa da Associação autora.

2.2 É de conhecimento de todos os presentes que tramita perante esta 11a Vara
Federal a ação de interdito proibitorio 5002390-12.2015.4.04.7006, redistribuída para o
juízo em 22.06.2015, por meio da qual a Cooperativa Agrária Agroindustrial e alguns
cooperados pretendem que os quilombolas da Associação Pro Reintegração da Invernada
Paiol de Telha - Associação Heliodoro desocupem o imóvel Paiol da Telha ou Fundão.
Referido imóvel foi originariamente matriculado sob o número 2.071 do CRI de Pinhão,
desdobrado nas matrículas números 2377, 2378, 2379, 2380, 2382, 2383, 2739, 2740, 2388,
2389, 3217, 3682, 3683.

Naquele processo, as partes construíram um acordo em setembro de 2015,
mediante o qual a Cooperativa Agrária Agroindustrial permitiu que os quilombolas da
Associação Heliodoro usassem integralmente o imóvel de matrícula 2.385 do CRI de Pinhão.
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A Associação Heliodoro, por sua vez, comprometeu-se a não ocupar outra área além do
imóvel de matrícula 2.385 do CRI de Pinhão até a imissão na posse do INCRA.

Ocorre que, passados três anos do acordo judicial e sem a perspectiva de
conclusão da desapropriação amigável, os quilombolas ocuparam outro imóvel, de matrícula
2.739.

Fez-se, então, nova audiência no interdito proibitorio 5002390-
12.2015.4.04.7006, no dia 03.12.2018, no qual as partes e o preposto do INCRA, atualmente
Superintendente da autarquia, Sr. Sandro Marcio Fecchio, informaram sobre os trâmites até
a conclusão da desapropriação amigável dos imóveis 2.385 e 3.682 do CRI de Pinhão. Por
isso, aquele processo foi suspenso até o início do mês de março de 2019.

Considerando que nesta ação civil pública se pretende a conclusão da
desapropriação amigável dos imóveis 2.385 e 3.682 do CRI de Pinhão e foi informado em
audiência que já houve o pagamento da indenização e que só falta a titulação do imóvel,
determino que a parte autora apresente a ata de eleição da diretoria registrada em cartório e
os documentos pessoais dos dirigentes (RG, CPF, comprovante de endereço) ao INCRA,
eletronicamente, até 28.03.2019 e na via original até 01.04.2019. Determino que o INCRA
emita o título definitivo de domínio em nome da Associação autora até o dia 02.05.2019, sob
pena de multa diária que fixo em 1% sobre o valor da causa.

No que se refere ao pedido para planejamento da desapropriação das áreas já
decretadas (decreto de 22.06.2015), em audiência foi informado pelo INCRA que já houve a
avaliação dos imóveis, bem como o cumprimento de todos os demais requisitos formais. O
INCRA informou que a avaliação dos imóveis data de 2016 e 2017 e que estaria, por isso,
desatualizada. Faltaria, apenas, dotação orçamentária e disponibilidade financeira para a
autarquia dar início à negociação amigável dos cinco imóveis (matrículas números 2.739,
2.381, 2.384, 2.740, 2.388) ou para depósito do valor em ação de desapropriação.

No que se refere ao remanescente da área de quilombo ainda não decretada
(aproximadamente 1.499 ha), o INCRA ainda precisa fazer o georreferenciamento e enviar o
kit decreto para a Presidência do INCRA, Minisério da Agricultura e depois para a Casa
Civil da Presidência da República.

O Ministério Público Federal bem ponderou que chama a atenção o fato de ter
sido reconhecido à Associação autora um imóvel de 2.959 ha, mas ainda não ter sido
titularizada a área. Isso impede a autora e seus associados de acessarem os mínimos direitos
constitucionais, como a moradia, o saneamento básico, o crédito agrícola. A União
comprometeu-se, em 22.06.2015, a desapropriar parte desse imóvel mas, passados quatro
anos, não cumpriu sua promessa sob o argumento de falta de recursos financeiros.

A questão, no entanto, não é orçamentária mas de respeito a direitos
constitucionais. A Constituição de 1988 reconhece, há mais de 30 anos, o direito dos
descendentes de quilombolas a terras remanescentes de quilombos (art. 68 do ADCT). No
Estado do Paraná, no entanto, nenhum quilombola teve esse direito constitucional
reconhecido.
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Em consulta à página do INCRA
(http://www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-processosabertos-quilombolas-v2.pdf),
verifica-se que o processo da Comunidade Invernada Paiol de Telha (54200.001727/2005-
08) foi aberto no ano de 2004. Foi o primeiro processo de titulação aberto no Paraná.
Apesar de estar listado como primeiro processo, na ordem de prioridade ou antiguidade,
ainda não foi concluído. Assim, é imperioso reconhecer que houve omissão do Poder
Executivo federal em dar cumprimento ao comando constitucional e, por isso, os réus devem
ser obrigados a darem seguimento adequado e completo para a titulação de todo o imóvel
objeto do decreto de 22.06.2015 em nome da comunidade.

Falta vontade política de resguardar direitos constitucionais previstos há mais
de trinta anos.

Além do direito social dos descendentes de quilombolas, a Constituição de 1988
garante a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5º, LXXVIII). Esse direito
fundamental está sendo desrespeitado na medida em que o procedimento desapropriatório
não chega a um termo.

Está presente, portanto, o fumus boni iuris. O periculum in mora reside nas
consequências da demora no procedimento desapropriatório: o conflito social pela posse de
terras na região, como comprovam as diversas ações possessórias já ajuizadas.

Tal perigo de demora não se encontra presente, ainda, no que se refere ao
pedido para planejamento estratégio para a desapropriação do imóvel não constante do
decreto de 22.06.2015. Esse pedido pode ser analisado em sentença, sem colocar em risco o
direito de uma das partes.

3. Desta forma, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência
para determinar à União que disponibilize ao INCRA os valores necessários à finalização
das desapropriações de imóveis constantes do decreto de 22.06.2015 no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, sob  pena de multa diária que fixo em 1% sobre o valor da causa, sem
prejuízo de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias. Uma vez
disponibilizado o valor, o INCRA deverá atualizar as avaliações dos imóveis expropriandos
em até 60 dias e deverá fazer a adaptação da instrução em 60 dias.

Concedo a assistência judiciária gratuita à parte autora. Anote-se.

Determino que a parte autora regularize sua representação processual, pois a
procuração de evento 1, ANEXO2 aparentemente foi outorgada por pessoa que não tinha
poderes para tanto.

Intime-se a Fundação Palmares para, no prazo de 30 dias, informar seu
interesse na lide ou para que justifique se quer atuar como amicus curiae (art. 138 do Código
de Processo Civil).

O INCRA e a União têm o prazo de 30 dias úteis para apresentarem
contestação.
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Indefiro o pedido 6 da página 33 da petição inicial, pois o
processo administrativo de titulação n° 54200.001727/2005-08 é volumoso e o que se
pretende comprovar com sua juntada - a demora administrativa em concluir a
desapropriação amigável e a titulação do imóvel - já contém elementos documentais nos
autos (por exemplo, evento 1, ANEXO4).

Intime-se, oportunamente, a autora para apresentar réplica à contestação.

Cumpridas as determinações anteriores, abra-se vista ao Ministério Público
Federal pelo prazo de 30 dias.

Após, designe-se audiência para saneamento do feito (art. 357, §3º, do Código
de Processo Civil), solicitando o foyer.

As partes saem da audiência intimadas sobre a decisão.

Agradeça-se a presença de Jurandir Balbinotti e Fábio Corrêa".

Nada mais havendo a constar, foi determinado o encerramento do presente
termo que, lido e achado conforme, segue devidamente assinado. Eu, Fernando Grott,
Analista Judiciário, o digitei.

Documento eletrônico assinado por SILVIA REGINA SALAU BROLLO, Juíza Federal, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência
da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 700006459654v28 e do código CRC 7f0f9421.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SILVIA REGINA SALAU BROLLO
Data e Hora: 25/3/2019, às 17:33:53
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