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EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA AGRÁRIA DE CASTANHAL - 

PARÁ. 

 

 

 

Todos os anos se repete o mesmo sofrimento. Nos organizamos para fazer 

a limpeza dos cemitérios com o intuito de acender velas no Dia de 

Finados e somos impedidos por seguranças contratados pela empresa 

[Agropalma], apoiados pela Polícia Militar. Somos rotulados como 

"invasores" de "propriedade privada", quando na verdade invasores e 

grileiros são os que nos acusam olhando no próprio espelho” (Relatos de 

José Joaquim dos Santos Pimenta, Presidente da Associação dos 

Remanescentes de Quilombos da Comunidade da Balsa, Turiaçu, 

Gonçalves e Vila Palmares do Vale do Acará – ARQVA à DPE/PA, em 

outubro/2020) 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, presentada pela Defensora 

Pública que ao final subscreve, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, c/c art. 134, caput, 

ambos da Constituição Federal de 1988, bem como artigo 4°, II, da Lei nº 7.357 (Lei de Ação 

Civil Pública) e considerando a instauração do procedimento administrativo coletivo n. 

48.562.989/2020, que tramita na Defensoria Pública de Castanhal, de interesse da Associação 

dos Remanescentes de Quilombos da Comunidade da Balsa, Turiaçu, Gonçalves e Vila 

Palmares do Vale do Acará – ARQVA, famílias quilombolas consideradas hipossuficientes e 

assistidas pela autora, vem à presença de Vossa Excelência propor a presente: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA,  

COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 
 

Contra o ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n. 

05.054.861/0001-76, na pessoa de um de seus procuradores (artigo 12, I, do CPC, c/c artigo 

187 da Constituição do Estado do Pará), com endereço na Procuradoria Geral do Estado, 

situada à Rua dos Tamoios, n. 1671, bairro Batista Campos, Belém-PA, CEP: 66025-540, 

FONES: 3225-0777 / 3344-2746 / 3344-2101; 

 

O INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ (ITERPA), autarquia estadual inscrita no 

CNPJ n. 05.089494/0001-90, dotada de personalidade jurídica e autonomia administrativa e 
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financeira, nos termos da Lei estadual n. 4.584/1975, com endereço à Rodovia Augusto 

Montenegro, s/n, km 9, bairro Parque Guajará, CEP.: 66.821-000 e; 

 

Contra a EMPRESA AGROPALMA S/A, inscrita no CNPJ n. 04.102.265/0001-51, 

com endereço à Rodovia Arthur Bernardes, nº 5555, Bairro Tapanã, CEP 66.825-000, Belém-

PA, pelas razões expostas nesta ação. 

 

1. DO OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 

1. A presente ação civil pública tem como objeto a determinação de obrigação de fazer 

e a de não fazer contra os requeridos, para que o Juízo Agrário defira os pedidos abaixo:  

 

I - EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA 

 

(a) a intervenção da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários na área da 

antiga comunidade Nossa Senhora Batalha, coordenada geográfica 2º31'50.00" S - 

48º42'31.00" W, de modo a intervir no conflito agrário instaurado desde o dia 

08.2.2020 nessa área. 

 

(b) determinar que a empresa AGROPALMA S/A proceda a abertura das estradas 

de acesso às comunidades, permitindo o livre trânsito de pessoas, especialmente a 

estrada do conflito atual, coordenadas geográficas 2º31'50.00" S - 48º42'31.00" W;  

 

(c) a retirada das placas proibitiva de caça e pesca, das áreas de uso comum, como 

estradas, ramais de uso comunitários e das margens do rio Acará e igarapés; 

 

(d) que os membros da Associação dos Remanescentes de Quilombos da 

Comunidade da Balsa, Turiaçu, Gonçalves e Vila Palmares do Vale do Acará 

tenham livre acesso aos cemitérios do Livramento (coordenada geográfica 

2º23’50.14” S 48º41’28.66” W), da Vila Nossa Senhora da Batalha (coordenada 

geográfica 2º31’52.00” S48º42’30” W), do Itapeua e do Santo Antônio 

(coordenada geográfica 2º36’22.40” S 48º37’39.40” W), situados, ainda, no 

perímetro do memorial descritivo anexo. 

 

(e) que o Estado do Pará e ITERPA concluam o processo administrativo/ITERPA 

n. 2016/330821, no prazo de um ano, bem como suspenda a tramitação dos 

processos n. 2017/25667 (Fazendas Trevo Parte A e Fazenda Trevo Parte B); n. 

2017/25707 (Fazenda Castanheira – com área de 10.181,55 hectares) e Processo n. 

2017/25719, incidentes sobre a área de pretensão quilombola, os quais possuem 
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prioridade na tramitação e titulação das terras, conforme norma constitucional e 

tratados internacionais de direitos humanos. 

 

II – NO MÉRITO requer que o Estado do Pará e Instituto de Terras do Pará 

(ITERPA) reconheçam a propriedade coletiva da terra rural e outorgue o respectivo 

Título de Reconhecimento de Domínio, em favor da Associação dos Remanescentes 

de Quilombos da Comunidade da Balsa, Turiaçu, Gonçalves e Vila Palmares do Vale 

do Acará (ARQVA), objeto do processo administrativo/ITERPA n. 2016/330821, 

destinado à identificação, delimitação, demarcação, reconhecimento e a titulação da 

propriedade definitiva de uma área de 8.861.2844 hectares, constituída por terra 

pública estadual, mas controlada pela empresa AGROPALMA S/A. 

 

2. DOS FATOS ENSEJADORES DA AÇÃO 

 

2. No dia 30 de outubro de 2020, a Defensoria Pública do Estado do Pará instaurou o 

procedimento administrativo coletivo n. 48.562.989/2020, que tramita na Defensoria Pública 

de Castanhal, no interesse da Associação dos Remanescentes de Quilombos das Comunidades 

da Balsa, Turiaçu, Gonçalves e Vila Palmares do Vale do Acará (DOC. 01), com 289 

associados, que se autorreconhecem como quilombolas (DOC. 02) e pleiteiam o retorno ao 

território tradicional correspondente a uma área de 8.861.2844 hectares, conforme memorial 

descritivo anexo (DOC. 03). 

 

3. Neste procedimento, a autora realizou uma série de diligências, obtendo estudos 

(DOC. 04/05) e Nota Técnica sobre a territorialidade quilombola (DOC. 06); cópia do 

processo administrativo de regularização fundiária n. 2016/330821 no interesse da associação 

(DOC. 07), sendo que aguarda que o ITERPA encaminhe os processos da empresa; bem 

como relatório realizado Município de Acará (DOC. 08), dentre outros documentos que 

integram esta ação. Também promoveu diligências in loco na área pretendida (DOC. 09), 

assim como defesa e impugnação administrativas em favor da associação, em processos que 

tramitam no Instituto de Terras do Pará (DOC. 10/11).  

 

4. Todavia, diante do conjunto probatório, a Defensoria Pública concluiu que o 

ITERPA não tem adotado as medidas destinadas à regular tramitação do processo 

2016/330821, portanto, à identificação, delimitação, demarcação, reconhecimento e a 
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titulação da propriedade definitiva, na forma que determina o artigo 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).  

 

5. Essa omissão do ITERPA tem gerado conflitos agrários, como o instaurado no 

último dia 08.02.2022, em que a guarda patrimonial da empresa AGROPALMA, 

armados e encapuzados, estão impedindo a passagem dos moradores, em estradas 

tradicionalmente usadas pelas comunidades, conforme vídeos anexos (DOC. 12). A 

autora requereu policiamento extensivo da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários, 

mas até a presente data nenhuma medida foi adotada (DOC. 13). Abaixo a localização da 

área do conflito atual, coordenadas geográficas 2º31'50.00" S-48º42'31.00" W, onde se 

pode visualiza as estradas usadas pelas comunidades. 

 

 

 

6. Esse conflito é reiterado e tem origem nas disputas pelas terras públicas hoje 

controladas pela empresa AGROPALMA, envolvida em prática de grilagem dessas mesas 

terras. Desde o ano de 2016, tramita no ITERPA o processo administrativo de regularização 

fundiária n. 2016/330821, o qual foi iniciado pela Associação com os relatos de que seus 

membros foram expulsos da área pelos fazendeiros por volta dos anos de 1980 e que na 

década de 1990 a empresa AGROPALMA contratou uma pessoa, para retirar os restantes dos 
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moradores da área, compelindo as famílias para vilarejos na (I) comunidade de Balsa, 

margem direita do rio Acará, município de Acará, situada às proximidades da balsa que faz a 

travessia entre Tailândia e Acará; (II) Comunidade Turiaçu; (III) Vila Palmares, na margem 

esquerda do rio Acará e da PA 150, município de Tailândia, (IV) bem como na Comunidade 

Gonçalves. 

 

7. O território pleiteado pela associação compreende as duas margens do rio Acará, no 

limite entre os Municípios de Acará e Tailândia, Estado do Pará. A área da margem direita 

do rio, inicia na cachoeira indo até o rio Uruperé, incluindo os cemitérios de Nossa Senhora 

Batalha e da Cachoeira. Nessa faixa de terra está, supostamente, a área da reserva legal da 

empresa AGROPALMA S/A. Na margem esquerda, a área requerida pela associação inicia 

na cachoeira e se estende até o cemitério do livramento. Nessa outra faixa está, supostamente, 

a área da reserva legal da empresa AGROPALMA e sua atividade agroindustrial do 

monocultivo de dendê.  

8. Nesse território pleiteado também incidem requerimentos de regularização fundiária 

estadual, formulados pela empresa AGROPALMA, iniciados posteriormente ao da 

associação. Trata-se do processo n. 2017/25667 (Fazendas Trevo Parte A e Fazenda Trevo 

Parte B); processo n. 2017/25707 (Fazenda Castanheira – com área de 10.181,55 hectares) e 

Processo n. 2017/25719 (Fazenda Roda de Fogo - com área de 12.790,57), os quais serão 

juntados aos autos, posto que até a presente data o ITERPA não encaminhou à autora. 

 

9. As fazendas Castanheira e Roda de Fogo foram objeto da Ação Civil Pública n. 

0803639-54.2018.814.0015, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da 

empresa AGROPALMA S/A, ITERPA e IBD Certificações Ltda., para cancelamento de 

matrículas imobiliárias, em razão da prática de grilagem de terras públicas estaduais, tendo o 

juízo da Vara Agrária de Castanhal proferido decisão parcialmente favorável para 

cancelamento das matrículas, a qual foi mantida pela Desembargadora relatora do recurso de 

Apelação, em 27.09.2021. 
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 10. Apesar da decisão julgar procedente o cancelamento imobiliário, confirmando a 

prática da grilagem, o ITERPA tem praticado atos que favorecem a empresa AGROPALMA e 

contrariam o direito de preferência na tramitação do processo de regularização fundiária 

destinado às comunidades quilombolas. Esses atos consistem em diversas irregularidades na 

tramitação do processo n. 2016/330821, tais como: 

 

I - A paralização do processo por cerca de dois anos na Gerência de 

Comunidades Quilombolas (CGC), sem qualquer diligência, o que contraria a 

duração razoável do processo administrativo, na forma que prevê o artigo 5º, 

LXXVIII, da Constituição Federal. A Associação formulou requerimento de 

regularização fundiária no ano de 2016 e, após esse requerimento, sem parecer 

prévio do Departamento Jurídico, no dia 10.05.2016, o Presidente do ITERPA, 

Daniel Nunes Lopes, encaminhou o processo à DEAF, a qual, por sua vez, 

encaminhou à Gerência de Comunidades Quilombolas (CGC), em 16.05.2016, onde 

o processo ficou paralisado por cerca de dois anos, sendo que somente ano de 2018, a 

Diretora do NEAF, Marisa Campos de Melo Freitas, expede a Ordem de Serviço 

GCQ n. 006/2018, de 29.08.2018, para realizar o relatório prévio ou preliminar.  

 

II – Parecer jurídico prévio sobre a regularidade formal da associação após 

cerca de quatro anos de tramitação do processo, o que deveria ter ocorrido no ano 

de 2016, com o recebimento do pedido, no prazo máximo de um mês, conforme 

estabelece o §1º do artigo 3º da Instrução Normativa n. 2 do ITERPA, de 16 de 

novembro de 1999. Esse parecer foi exarado no ano de 2020, com notificação da 

associação pelo diário oficial do Estado, para apresentação de documentos, com o 

claro propósito de arquivamento do processo, já que não houve qualquer notificação 

nos contatos e endereço da associação. Às fls. 96 do procedimento há certidão de não 

retorno no Aviso de Recebimento supostamente encaminhado à associação. 

 

III – Não ocorreu a publicação de editais para eventuais contestações da 

condição quilombola, na forma do artigo 3º, § 1º, da IN 002/1999, porém, o 

próprio ITERPA antecipou tal contestação no Relatório técnico (fls. 25), 

realizado por pessoas sem qualificação técnica para tal conclusão, posto que 

elaborado por agrimensor, agrônomo e economista. Com isso, o ITERPA 

desconsiderou o direito ao autorreconhecimento realizado pela comunidade 

quilombola, previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) e artigo 2º do Decreto Estadual n. 3.572/1999, o qual também assegura que, 

em caso de contestação desta condição, “o ITERPA reunirá elementos 

demonstrativos da caracterização da comunidade, com base em bibliografia já 

publicada ou estudo elaborado especialmente para esse fim”, podendo o ITERPA 

“estabelecer parcerias com outros órgãos da administração pública municipal, 

estadual ou federal, com centros de ensino e pesquisa ou com organizações não-

governamentais”. Existem estudos antropológicos realizados pela Universidade 
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Federal do Estado do Pará e Nota Técnica encaminhadas à Defensoria Pública que 

demonstram a territorialidade dos membros da associação (anexos). 

 

IV – Desaparecimento do processo no ITERPA, por cerca de um ano. Desde 

novembro do ano de 2020, a Defensoria Pública requereu cópia do processo 

2016/330821 ao ITERPA, o qual não estava sendo localizado dentro da referida 

autárquica, conforme demonstrado nas informações do ITERPA (DOC. 14). 

Somente em 17.12.2021, o processo foi encaminhado à Defensoria Pública. 

 

V – Notificação da associação por edital, sob pena de arquivamento do processo, 

sem demonstração de tentativa de localização no endereço e contato do 

presidente da associação, constante às fls. 90. Com isso, o ITERPA desconsiderou 

a Lei estadual n. 8.972/2020, que versa sobre os trâmites do processo administrativo 

no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará. De acordo com a referida 

lei, o administrado tem direito de ter ciência da tramitação de seu processo (artigo 

12) e a administração pública estadual o dever de intimar o interessado através de 

meio que “assegure a certeza da ciência” (artigo 35). A lei traz algumas hipóteses 

exemplificativas para essa comunicação: meio eletrônico ou via postal com aviso de 

recebimento, os quais não foram realizados pelo ITERPA. A certidão de fls. 96, 

constante no processo 2016/330821, não constitui certeza da notificação pela via 

postal. 

 

11. Essas irregularidades processuais têm gerado morosidade na tramitação do 

processo 2016/330821, com risco de arquivamento e até de novo desaparecimento, além de 

transtornos e danos aos membros da associação, à medida que as famílias associadas são 

postas em situação vexatória pelo ITERPA, que nega condição de quilombola e não procede a 

regular tramitação do processo de regularização fundiária, como se infere no processo 

administrativo juntado aos autos. 

 

12. Ademais, essa conduta do ITERPA também tem agravado a situação de conflito na 

área de pretensão da associação, à medida que autarquia estadual comporta-se como se a 

AGROPALMA fosse dona da área e, por outro lado, a empresa promove o controle e 

privatização de terras públicas e de áreas de uso comum, com fixação de placas proibitivas de 

caça e pesca no rio Acará (Imagens 1, 2 e 3), impedindo o livre trânsito de pessoas no rio e 

vedando acesso ao alimento (peixe, caça), base da subsistência de dezenas de povos e 

comunidades tradicionais que residem naquela região, conforme constatado pela autora, em 

visita na localidade (relatório anexo). Da mesma forma, através de sua guarda patrimonial, 

controla as estradas tradicionalmente usadas pelas comunidades, como está ocorrendo neste 
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momento, onde se tem guardas encapuzados impedindo o livre trânsito dos quilombolas, o 

que também envolve acesso ao rio e às comunidades. 

 
Imagem 1. Margem esquerda do Rio Acará/Área - Casa Natal. 

 

  
Imagem 2 e 3. Margem esquerda do rio Acará 

 

13. Essas proibições e placas também abrangem área dos cemitérios onde membros da 

comunidade quilombola estão sepultadas. É o caso da família do Senhor Abenomias Martins, 

que possui os seguintes parentes enterrado no cemitério Nossa Senhora Batalha (local de 

conflito atual): Pedro da Silva Martins, Divaldo da Silva Martins e Maria do Remédio da 

Silva Martins. Com isso, anualmente, no dia 02 de novembro (dia de finados) é instaurado 

conflitos entre os membros da associação quilombola e a empresa AGROPALMA (DOC. 
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15), que impede o acesso a essas áreas e, consequentemente, a realização o culto religioso, 

dedicado às orações e homenagens aos que faleceram. 

 

14. No que se refere aos cemitérios, nas diligências realizadas pela Defensoria Pública 

foi constatado que não possuem regularidade formal no Município do Acará (anexo), o qual 

também confirmou existência de conflitos entre as famílias quilombolas e a empresa 

AGROPALMA em razão desses cemitérios. Apesar da não regularidade formal, os cemitérios 

guardam sítios arqueológicos e possuem relação com a memória, patrimônio cultural e 

territorialidade das comunidades quilombolas que habitam essa região. São locais de 

evidências materiais da ocupação tradicional quilombola, de onde as famílias foram expulsas 

há décadas, como será demonstrado pela autora. 

 

15. Essa desterritorialização colocou as famílias em situação de extrema 

vulnerabilidade social nas vilas onde atualmente residem. Em visita realizada na Comunidade 

Balsa, a Defensoria Pública do Estado constatou que na área vivem cerca de 32 famílias, as 

quais não contam com saneamento básico. Também foi constatado a escola fechada e um 

conflito entre a gestão dos serviços públicos entre os Municípios de Tailândia e Acará, em 

prejuízos para as famílias. As casas foram construídas próxima à PA 150, onde há trânsito 

diário de carretas carregadas de dendê da empresa AGROPALMA, com risco para crianças 

que moram e transitam pelo local. Há ainda restrições de acesso à água potável para o 

consumo na comunidade Balsa e em outras em que os moradores associados vivem. Nos 

relatos da Senhora Maria Lucas dos Santos consta que ela residia na Comunidade Batalha e 

que hoje mora no terreno da filha, onde encontra-se doente e consome água da chuva.  

 

MARIA LUCAS DOS SANTOS (...) relatou que foi na defensoria tentar se 

aposentar, mas está debilitada e não sabe como ficou o seu processo. A 

empresa prometeu coisas, mas querem voltar para o local onde morava. Que 

apara água da chuva para beber. Tem um senhor chamado Saulo que 

comprou a área e faz vigia da área. Que morava na comunidade da batalha e 

era para lá que querem voltar. Mora hoje dentro de uma colônia, dentro do 

terreno de uma filha. O seu Albenias também não mora no Balsa. Gosta da 

beira do rio.  
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16. Diante do exposto, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ requer o 

deferimento dos pedidos abaixo: 

 

I - EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA 

 

(a) a intervenção da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários na área da 

antiga comunidade Nossa Senhora Batalha, coordenada geográfica 2º31'50.00" S - 

48º42'31.00" W, de modo a intervir no conflito agrário instaurado desde o dia 

08.2.2020 nessa área. 

 

(b) determinar que a empresa AGROPALMA S/A proceda a abertura das estradas 

de acesso às comunidades, permitindo o livre trânsito de pessoas, especialmente a 

estrada do conflito atual, coordenadas geográficas 2º31'50.00" S - 48º42'31.00" W;  

 

(c) a retirada das placas proibitiva de caça e pesca, das áreas de uso comum, como 

estradas, ramais de uso comunitários e das margens do rio Acará e igarapés; 

 

(d) que os membros da Associação dos Remanescentes de Quilombos da 

Comunidade da Balsa, Turiaçu, Gonçalves e Vila Palmares do Vale do Acará 

tenham livre acesso aos cemitérios do Livramento (coordenada geográfica 

2º23’50.14” S 48º41’28.66” W), da Vila Nossa Senhora da Batalha (coordenada 

geográfica 2º31’52.00” S48º42’30” W), do Itapeua e do Santo Antônio 

(coordenada geográfica 2º36’22.40” S 48º37’39.40” W), situados, ainda, no 

perímetro do memorial descritivo anexo. 

 

(e) que o Estado do Pará e ITERPA concluam o processo administrativo/ITERPA 

n. 2016/330821, no prazo de um ano, bem como suspenda a tramitação dos 

processos n. 2017/25667 (Fazendas Trevo Parte A e Fazenda Trevo Parte B); n. 

2017/25707 (Fazenda Castanheira – com área de 10.181,55 hectares) e Processo n. 

2017/25719, incidentes sobre a área de pretensão quilombola, os quais possuem 

prioridade na tramitação e titulação das terras, conforme norma constitucional e 

tratados internacionais de direitos humanos. 

 

II – NO MÉRITO requer que o Estado do Pará e Instituto de Terras do Pará 

(ITERPA) reconheçam a propriedade coletiva da terra rural e outorgue o respectivo 

Título de Reconhecimento de Domínio, em favor da Associação dos Remanescentes 

de Quilombos da Comunidade da Balsa, Turiaçu, Gonçalves e Vila Palmares do Vale 

do Acará (ARQVA), objeto do processo administrativo/ITERPA n. 2016/330821, 

destinado à identificação, delimitação, demarcação, reconhecimento e a titulação da 

propriedade definitiva de uma área de 8.861.2844 hectares, constituída por terra 

pública estadual, mas controlada pela empresa AGROPALMA S/A. 
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3. DA TERRITORIALIDADE QUILOMBOLA NO ALTO ACARÁ: ESTUDOS 

ANTROPOLÓGICOS REALIZADOS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

E EVIDÊNCIAS ETNOARQUEOLÓGICAS NOS CEMITÉRIOS 

 

17. A territorialidade quilombola na área objeto desta ação é apontada nos estudos 

realizados pelas (o) pesquisadoras (o) Rosa Elizabeth Acevedo Marin (antropóloga), Elielson 

Pereira da Silva (Doutor em Desenvolvimento e Ciências Socioambientais) e Maria da Paz 

Saavedra (historiadora), no âmbito do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia do 

Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. 

 

18. No trabalho intitulado “Comunidade Balsas no Território quilombola do Alto 

Acará e conflitos territoriais e ambientais com a empresa Agropalma S.A” (anexo), os 

pesquisadores apontam para a existência de ocupação rápida do Acará, nos primeiros anos de 

colonização portuguesa, em razão das características naturais da região, isto é, de possuir rio 

de águas mansas e de fácil navegação de seus canais. De acordo com MARIN et al (2020), na 

segunda metade do século XVIII, também havia a configuração da agricultura colonial no 

vale do Acará, como era o caso da cana de açúcar para a fabricação da aguardente.  

 

19. Na região do baixo Acará os pesquisadores demonstram a marcante presença de 

sesmeiros, beneficiários de sesmarias, bem como de africanos escravizados para trabalhar na 

lavoura, como forma de justificar a concessão de tais sesmarias. 

 

Na região do Acará foi concedida a primeira sesmaria do Estado do Grão-

Pará em 1707, ano em que se iniciou o processo de ocupação e da 

apropriação progressiva de terrenos ricos em madeiras e boa qualidade dos 

solos para o cultivo de cana-de-açúcar articulada a engenhos, engenhocas e 

de outras culturas. No período de 1707 a 1824, somente no Acará foram 

concebidas 61 sesmarias. Entre 1820 e 1824, ocorreu a concessão de 19 

sesmarias configurando uma grande concentração fundiária justificada pelo 

relato dos requerentes como grandes possibilidades do uso da terra, uma vez 

que possuíam escravos em número suficiente para a lavoura. Com base nas 

Datas, é possível identificar alguns dos beneficiados e suas justificativas 

para a aquisição. 

[...] 

Os pequenos sítios estiveram localizados no igarapé Boyacorara. Desta 

distribuição de sesmarias depreende-se certa concentração de escravos e 
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mais do que eles a organização do trabalho em unidades familiares. O 

que está sublinhado é que o rio Acará, em seus vários segmentos e 

denominações foi objeto de partilha entre os sesmeiros (MARIN, Rosa 

Elizabeth Acevedo, SILVA, Elielson Pereira da., SAAVEDRA, Maria da 

Paz. Comunidade Balsas no Território quilombola do Alto Acará e 

conflitos territoriais e ambientais com a empresa Agropalma S. A, 

Belém: Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia; UFPA/NAEA, 2020, 

p. 23). 

 

20. Já no Alto Acará, de acordo com esses estudos, o processo de ocupação tem 

relação com o do baixo Acará, já que “os indígenas e escravos fugitivos do baixo Acará 

direcionaram-se para as cabeceiras e buscaram proteção nas cachoeiras e floresta” (MARIN et 

al, p. 48).  

 

21. Os estudos apontam ainda que a territorialidade tradicional pode ser evidenciada 

nos cemitérios da antiga Vila Nossa Senhora da Batalha, da Cachoeira e do Livramento 

(Turi-Açu), os quais guardam corpos de indígenas, quilombolas e ribeirinhos que ali eram 

enterrados, portanto, de familiares dos membros da associação quilombola.  

 

22. Na Nota Técnica n. 001/2021, de 09.06.2021 (anexa), em resposta ao Ofício n. 

035/2021/DPPA/DP-AGRÁRIA-CASTANHAL, de 25 de maio de 2021, a antropóloga Rosa 

Acevedo Marin e pesquisadores Elielson Pereira da Silva e Maria da Paz Saavedra 

confirmaram à Defensoria Pública Agrária de Castanhal a territorialidade quilombola na área 

de pretensão da associação, contrariando o relatório elaborado pelo ITERPA. Nessa Nota 

Técnica, os pesquisadores informaram ainda sobre a presença de quilombolas na Vila Balsa e 

sobre os estudos quanto ao processo de desterritorização de povos e comunidades tradicionais 

no Alto Acará. 

 

A disposição e decisão da Associação dos Remanescentes de Quilombos da 

Comunidade da Balsa, Turiaçu, Gonçalves e Vila Palmares do Vale do 

Acará – ARQVA de ser ouvida e ter reconhecida sua reivindicação pelo 

território passou por sucessivas provas. Desde 2016 introduziram o processo 

no Instituto de Terras do Pará - ITERPA. Todavia a vistoria realizada por 

técnicos sentenciou peremptoriamente que eles não eram quilombolas. 

Posteriormente o Iterpa designou outros técnicos para vistoriar 

fazendas com registros imobiliários fraudulentos da Agropalma S.A. 

que colidem com o reconhecimento do território quilombola, visando 

proceder a regularização fundiária onerosa em benefício da companhia. 
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Logo, penosamente conferiram que o número do processo havia 

desaparecido da página desse órgão fundiário. Diante este fato acordaram a 

realização do estudo antropológico e a entrega na reunião citada e ainda 

encaminharam à Fundação Cultural Palmares, fato que coincide com o início 

da pandemia da COVID-19 e a desarticulação destes procedimentos.  

[...] 

Evidencia-se claramente a tentativa de negar o reconhecimento dos 

direitos territoriais dos quilombolas da Balsa, Alto Acará, em absoluta 

colisão aos fundamentos antropológicos da autoidentificação, 

preconizada na Convenção 169/OIT, nos Decretos 4.887/2003 e 

6.040/2007, e ao instituto jurídico das terras tradicionalmente ocupadas 

consagrado na Constituição Federal. Além do alinhamento discursivo 

entre a tecnocracia do Iterpa e a empresa, também se observam 

convergências do ponto de vista político e burocrático. Os quilombolas até o 

momento não tiveram acesso ao parecer do agrônomo responsável pelo 

parecer de indeferimento à reivindicação da titulação coletiva, porém, os 

advogados da Agropalma S.A utilizam trechos desse documento nas ações 

civis públicas que tramitam na Vara Agrária de Castanhal referidas aos 

registros imobiliários fraudulentos das fazendas Roda de Fogo, Castanheira e 

Porto Alto.  

Entende-se que a Vila de Balsas sustenta o projeto político coletivo das 

famílias que foram expulsas na década de oitenta do Alto Acará em 

operação que facilitou o “processo de expansão da Agropalma S.A” 

nesta região produzindo a apropriação privada dos recursos naturais 

(florestas, rios e igarapés); a proibição de deslocamentos, de acesso a 

territórios simbólicos (os cemitérios). A vila de Balsas se constitui à revelia 

das pretensões dos planejadores da Agropalma e do Estado, que realizou a 

abertura da PA-256 para servir às necessidades de escoamento desta 

empresa. Essa finalidade da estrada se aprofundou dentro de uma 

combinação de estratégias empresariais em fase de crescimento do 

agronegócio, como veremos adiante nos discursos que buscam legitimar a 

“região de integração do rio Capim”. 

[...] 

Desta forma as experiências dos autoidentificados quilombolas da Vila de 

Balsas, de Palmares, da vila Turi e de Gonçalves entra em colisão com as 

relações de poder que materializa a empresa Agropalma S. A., as quais estão 

profundamente alicerçadas na contínua estatização dessas relações. 

 

23. Em estudos recentes (Prelo) realizados pelo (as) pesquisador (as) Rosa Acevedo 

Marin, Elielson Pereira da Silva e Maria da Paz Saavedra (anexo), também apontam que estes 

cemitérios e ruinas são evidências históricas da presença quilombola no Alto Acará, na área 

pretendida pela associação. 

 

Evidências históricas e registros orais verbalizados por povos tradicionais do 

Alto Acará sinalizam a constituição de territorialidades específicas de 

indígenas Tembé e quilombolas situados desde a cachoeira até o igarapé 
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Ipitinga. Também se materializam em vestígios e ruínas de monumentos 

intrínsecos às plantations coloniais da cana-de-açúcar e da extração de 

madeira em larga escala. (...) 

 

[...] 

 

No eixo situado entre os rios Ipitinga e Aiu-Açu as relações sociais 

gravitavam em torno da Casa Natal, de propriedade de Antônio Maia, 

português proeminente que desde o início do século XX comandava a 

extração de madeiras nobres nas matas ciliares da bacia hidrográfica do rio 

Acará. Maia exercia uma vigilância patriarcal não apenas quanto aos 

aspectos inerentes à gestão do trabalho, mas empreendendo um controle 

molecular das práticas sociais, ao ditar códigos morais e disciplinar corpos 

abrangidos por esses processos heterônomos. 

 

(MARIN, Rosa Elizabeth Acevedo, SILVA, Elielson Pereira da., 

SAAVEDRA, Maria da Paz. Quilombolas e indígenas nos processos de 

territorialização no Alto Rio Acará: disputas com a plantation da 

dendeicultura no Estado do Pará. A publicação em livro será realizado pelo 

Comitê Quilombos da Associação Brasileira de Antropologia - Prelo) 

 

24. Com isso, os cemitérios possuem vestígios materiais da presença de quilombolas 

na área objeto desta ação, o que pode ser demonstrado pela perícia etnoarqueológica, na fase 

processual instrutora. De acordo com Oliveira (2019), “a etnoarqueologia é um subcampo ou 

especialidade da arqueologia que se dedica ao estudo de povos originários ou indígenas e 

comunidades tradicionais contemporâneos e não-ocidentais”, utilizando-se o método 

etnográfico, também conhecido como observação participante ou observação direta, recorrido 

concomitantemente como processo e produto à abordagem arqueológica. Essas pesquisas, de 

acordo com o autor, “costumam ser realizadas com ênfase na materialidade com a qual 

coletivos humanos se relacionam no tempo presente e/ou, também, segundo informações 

registradas em fontes escritas, imagéticas e outras”1, o que abrange os cemitérios.  

 

25. Esses cemitérios integravam extinta a vila Nossa Senhora da Batalha, situada na 

margem direita do rio, à jusante da agroindústria "Parapalma”. Nessa localidade restaram 

 
1 OLIVEIRA, Jorge Eremites de. Etnoarqueologia e laudo antropológico pericial sobre a terra indígena baía 

dos Guató, município de Barão de Melgaço, Mato Grosso. XX Congresso da Sociedade de Arqueologia 

Brasileira Pelotas (RS), de 4 a 8 de novembro de 2019 ST07: Arqueologia do colonialismo, direitos humanos, 

memória social e conflitos socioambientais. Disponível em: 

https://www.xxcongresso.sabnet.org/resources/anais/8/1567622914_ARQUIVO_Etnoarqueologiaelaudoantropol

ogicopericialsobreaTerraIndigenaBaiadosGuato.pdf  Acesso: 14.01.2022. 
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apenas as ruínas, após ao processo de desterritorialização. 

 

26. Apesar da extinção das vilas, todos os anos, no dia de finados (02 de novembro) os 

quilombolas se organizam para fazer a limpeza dos cemitérios com o intuito de acender velas 

aos seus mortos. Todavia, são sistematicamente impedidos por funcionários da 

AGROPALMA, em alguns casos com o apoiado pela Polícia Militar (anexo). Os relatos do 

Senhor José Joaquim dos Santos Pimenta à Defensoria Pública sintetizam essa violência:  

 

Somos rotulam como "invasores" de "propriedade privada", quando na 

verdade invasores e grileiros são os que nos acusam olhando no próprio 

espelho. Esse ano mais uma vez esse tipo de violência psicológica está 

ocorrendo. É um tipo de terror que não dá trégua.  Por esse motivo, é que 

solicitamos a atuação desta honrada Defensoria Pública Agrária, visando 

assegurar o direito sagrado de homenagearmos nossos entes queridos. 

(Castanhal/PA, 28 de outubro de 2020). 

27. Tais impedimentos de acesso aos cemitérios também é evidenciado nos estudos e 

documentos produzidos pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal 

do Pará (NAEA/UFPA) e na imprensa (anexo). 

No segundo semestre de 2019 os pesquisadores iniciaram contato com essas 

famílias, organizadas na Associação dos Remanescentes de Quilombos da 

Comunidade da Balsa Vale do Acará. Incluiu a visita ao município de 

Tailândia, fronteira com Acará para fotografar o cemitério, os igarapés onde 

havia ocorrido vazamento de azeite e entrevistar algumas pessoas. 

[...] 

As violências de destruição de casas, de pagamento irrisório de benfeitorias 

dos agricultores que foram coagidos a venderem suas terras no passado. 

Mencionaram os guardas privados e pistoleiros contratados para evitar 

circulação no que denomina como sua propriedade. São estes que impedem 

o acesso aos cemitérios que ficaram dentro do imóvel após a destruição dos 

povoados. 

 

MARIN, Rosa Elizabeth Acevedo (Coord.), SILVA, Elielson Pereira da, 

SAAVEDRA, Maria da Paz Saavedra. Comunidade Balsas no Território 

quilombola do Alto Acará e conflitos territoriais e ambientais com a 

empresa Agropalma S. A. Belém: Projeto Nova Cartografia Social da 

Amazônia; UFPA/NAEA, 2020, p. 9/10). 

 

28. Assim, esses quatro cemitérios constituem palco de disputas entre os quilombolas 

e a empresa AGROPALMA. O cemitério do Livramento, por exemplo, situado à margem 
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esquerda do rio Acará, à jusante da travessia da PA-256, foi violado pela empresa no ano de 

2016 quando decidiu plantar mudas de dendê em parte do terreno, conforme se pode constatar 

nas fotografias abaixo (Imagem 4 e 5). Várias sepulturas foram removidas pelo maquinário 

da empresa e, atualmente, as que restaram estão no meio do dendezal, com impedimentos de 

entrada aos membros da associação, o que tem ocasionando conflitos. Por outro lado, os 

cemitérios são vestígios de que houve um processo de desterritorialização recente, 

especialmente para a implantação da monocultura do dendê. 

 

4. DO PROCESSO DE DESTERRITORIALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES 

QUILOMBOLAS DO ALTO ACARÁ. DO CONTROLE DE SUAS TERRAS PARA A 

IMPLANTAÇÃO DA MONOCULTURA DO DENDÊ, PELA EMPRESA 

AGROPALMA. 

 

29. Esse processo de desterritorialização é proveniente da disputa por terras para a 

plantação de dendê. Conforme consta nos estudos anexos, na década de 2010 é definido que 

“o Estado do Pará será o centro da produção do dendê do Brasil”. No Nordeste paraense e no 

Baixo Tocantins ampliaram-se as áreas de cultivo e as unidades de processamento em cerca 

de 47 municípios inseridos no polo dendê. Com isso, diversas áreas entram em disputas e 

passam a ser objeto de compra e grilagem. Foi o que ocorreu com a área hoje pleiteada pelas 

comunidades quilombolas e controladas pela empresa AGROPALMA.  

 

30. A empresa AGROPALMA negociou terras públicas estaduais, utilizou-se de 

vários artifícios para o controle dessas terras, tais como a grilagem (reconhecida em sentença), 

utilização da força através de sua guarda patrimonial, patrulhamento do rio Acará e seus 

afluentes, com a fixação de placas, etc. 

 

31. Nesse processo de controle de terras do Estado, associado a omissão ou conivência 

deste, a empresa foi expropriando povos e comunidades tradicionais e, assim, apropriou-se 

das terras dessas comunidades. Por outro lado, nesse processo de violência, as 

comunidades quilombolas resistem e buscam o direito de regressar ao seu território, 

pautando-se em normas nacionais e em tratados internacionais de direitos humanos. 
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5. DO DIREITO CONSTITUCIONAL AO RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE 

DEFINITIVA PELO ESTADO 

 

32. Para garantir e proteger os direitos territoriais das comunidades remanescentes de 

quilombos, a Constituição Federal de 1988 reconhece o direito ao reconhecimento da 

propriedade definitiva, ao prever no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT) que “aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam 

ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os 

títulos respectivos”. Embora esse dispositivo faça referência à “ocupação”, é inquestionável 

que o reconhecimento da propriedade se subsidia na posse das comunidades, reconhecidas, 

pela identidade do grupo.  

 

33. Previsão semelhante foi realizada na Constituição do Estado do Pará, promulgada 

em 05 de outubro de 1989, a qual dispõe sobre o prazo de um ano para que o estado 

conferisse o título definitivo aos remanescentes das comunidades de quilombos, prazo este, 

evidentemente, não cumprido: “Art. 322. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos 

que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado 

emitir-lhes títulos respectivos no prazo de um ano, após promulgada esta Constituição”. 

 

34. Mas a proteção constitucional ao território quilombola não se restringe à previsão 

das disposições do artigo 68 do ADCT. A Constituição Federal também assegura o respeito às 

minorias, sem preconceito de origem e raça ligadas à proteção da cultura, com inclusão dos 

quilombolas, nos termos em que preconiza os artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 

1988. 

 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais 

e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e 

a difusão das manifestações culturais. 

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas 

e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo 

civilizatório nacional. 
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§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e 

afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo 

civilizatório nacional. 

§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta 

significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. 

 

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

material e  

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência 

à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores  da 

sociedade brasileira, nos quais se incluem:  

I - as formas de expressão;  

II - os modos de criar, fazer e viver;  

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  

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

às  

manifestações artístico-culturais;  

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

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  

 

35. Portanto, como se consta, as Constituições federal e estadual protegem o direito 

territorial e garante a propriedade da terra às comunidades remanescentes de quilombo, 

cabendo ao Estado do Pará/ITERPA a emissão do respectivo título. 

 

6. DO DIREITO AO RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE QUILOMBOLA, 

PREVISTO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS 

 

36. Além das normas constitucionais, o reconhecimento da propriedade ou ao 

território quilombola está regulado pelas disposições do Decreto Federal 4.887/2003, bem 

como por normas estaduais paraenses: Lei nº 6.165, de 2 de dezembro de 1998; Decreto nº 

3.572, de 22 de julho de 1999 e o Decreto estadual nº 261, de 22 de novembro de 2011. 

 

37. Nesse sentido, os procedimentos administrativos para a identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e a titulação da propriedade definitiva das terras 

ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, de que trata o artigo 68 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias, serão procedidos de acordo com o estabelecido 

no Decreto Federal 4.887/2003.  
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38. Para a medição e demarcação das terras, o referido Decreto determina no § 1 do 

artigo 3º que “serão levados em consideração critérios de territorialidade indicados pelos 

remanescentes das comunidades dos quilombos, sendo facultado à comunidade interessada 

apresentar as peças técnicas para a instrução procedimental”. Trata-se da adoção do preceito 

da territorialidade que ultrapassa o conceito de terra, pois ocupam espaços necessários à sua 

reprodução social, religiosa e ambiental.  

 

39. Esse mesmo conceito de território foi adotado pela Convenção 169, da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificada pelo Brasil, a qual adota também o 

critério do autorreconhecimento, isto é, a própria comunidade tem do direito de se reconhecer 

como tal. E mais: a referida Convenção também prevê que os governos deverão reconhecer 

aos povos interessados os direitos de propriedade das terras que tradicionalmente ocupam, 

bem como garantir a proteção efetiva desses direitos, de posse e propriedade. 

 

Artigo 13. [...] 

1. Ao aplicarem as disposições desta parte da Convenção, os governos 

deverão respeitar a importância especial que para as culturas e valores 

espirituais dos povos interessados possui a sua relação com as terras ou 

territórios, ou com ambos, segundo os casos, que eles ocupam ou utilizam 

de alguma maneira e, particularmente, os aspectos coletivos dessa relação. 

(original sem grifo). 

 

Artigo 14. [...] 

1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de 

propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam. Além disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas medidas 

para salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras que não 

estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, tradicionalmente, 

tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de subsistência. Nesse 

particular, deverá ser dada especial atenção à situação dos povos nômades e 

dos agricultores itinerantes. 

 

2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para 

determinar as terras que os povos interessados ocupam tradicionalmente e 

garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse.  

 

40. No âmbito do Estado do Pará, além da aplicação das disposições do Decreto 

Federal 4.887/2003 e Convenção 169 da OIT, o reconhecimento, identificação, 

demarcação, titulação e registro das terras ocupadas por comunidades que compartilham 
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identidade e referência histórica comuns de quilombos respeitarão o 

autorreconhecimento da comunidade e a autoidentificação do território e serão 

realizados de acordo com o que estabelece o art. 68 do ADCT da Constituição Federal, o 

artigo 322 da Constituição Estadual, a Lei nº 6.165/1998, o Decreto nº 3.572/1999 e o 

Decreto estadual nº 261/2011. 

 

41. A Lei paraense nº 6.165, de 2 de dezembro de 1998 prevê que a expedição do 

título de propriedade às comunidades remanescentes de quilombo se fará sem ônus, 

independentemente do tamanho da área previamente demarcada e reconhecida como de 

ocupação, conferindo o título em nome da associação legalmente constituída, constando 

obrigatoriamente neste documento a cláusula de inalienabilidade. 

 

42. Já o Decreto estadual nº 3.572/1999, que dispõe sobre a Legitimação de terras 

dos Remanescentes das comunidades dos Quilombos, regulamentando a Lei estadual 

6.165/1998, prevê que a condição de quilombola poderá ser atentada mediante declaração da 

própria comunidade. Em caso de contestação expressa e substantiva da condição quilombola 

da comunidade, o ITERPA reunirá elementos demonstrativos da caracterização da 

comunidade, com base em bibliografia já publicada ou estudo elaborado especialmente para 

esse fim.  

 

43. Por sua vez, o Decreto Estadual nº 261/2011, que Institui a Política Estadual 

para as Comunidades Remanescentes de Quilombos no Estado do Pará e dá outras 

providências, previu no artigo 3º, III, que um dos objetivos específicos da Política 

Estadual é a titulação dessas terras.  

 

44. Neste processo de titulação, o Decreto 261/2011 também leva em 

consideração os espaços de moradia, de conservação ambiental, de exploração econômica, 

das atividades socioculturais, inclusive os espaços destinados aos cultos religiosos e ao lazer 

(artigo 7º). Assim, com o reconhecimento da propriedade, esta será reconhecida mediante 

outorga de título de reconhecimento de domínio, registrado no cartório de imóveis 

competente, em favor da associação representativa das respectivas comunidades, com 
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cláusulas de indivisibilidade, intransferibilidade, imprescritibilidade, impenhorabilidade e 

inalienabilidade (artigo 8º). 

 

45. Portanto, como se consta, a normativa internacional, federal e, principalmente, 

estadual paraense, destina-se à titulação das terras e à proteção dos territórios quilombolas, 

para o reconhecimento e proteção da posse e propriedade das terras, adotando o critério da 

territorialidade e do autorreconhecimento pelas comunidades. 

 

7. DIREITO AO TERRITÓRIO E SEU CARÁTER DE PERDURABILIDADE. 

CONVENÇÃO 169 DA OIT, CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

E JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. 

 

46. O direito ao território tradicional guarda um caráter de perdurabilidade, pois a 

ocupação passada dos territórios tradicionais quilombolas marca a posse e o reconhecimento 

da propriedade pelo Estado, na forma do artigo 68 do ADCT, mesmo que tenha ocorrido a 

desocupação forçada no passado, pois a sistemática desse dispositivo é reconhecer a 

propriedade aos remanescentes de quilombo sobre as terras que ocupam, portanto, quando 

são forçados a sair dessas terras, esse direito de posse e propriedade não desaparece 

quando há o aspecto anímico de retornar ao território.  

 

47. Nesse sentido, o Decreto Federal 4.887/2007, que regulamenta o artigo 68 do 

ADCT (ADI 3239), estabelece no artigo 14 a hipótese de não quilombolas serem indenizados 

ou reassentados em outra área, quando ocuparem terras dos remanescentes de quilombo. Com 

isso, tal dispositivo traz a hipótese de o Estado retomar terras em favor das comunidades 

quilombolas e, assim, assegurar o direito à propriedade de terras sob o domínio ou posse de 

terceiros. 

 

Art. 14. Verificada a presença de ocupantes nas terras dos 

remanescentes das comunidades dos quilombos, o INCRA acionará os 

dispositivos administrativos e legais para o reassentamento das famílias de 

agricultores pertencentes à clientela da reforma agrária ou a indenização das 

benfeitorias de boa-fé, quando couber. 
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48. Além da norma nacional, a Convenção Americana de Direitos Humanos, em seu 

artigo 21, assegura o direito à propriedade, assim como a jurisprudência da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), nos casos de desterritorialização de povos 

indígenas e tribais, sendo os quilombolas considerados assemelhados aos tribais, para fins de 

aplicação da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificada pelo 

Brasil. 

 

Artigo 21. Direito à propriedade privada 

1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo dos seus bens. A lei pode subordinar 

esse uso e gozo ao interesse social. 

2. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante o pagamento 

de indenização justa, por motivo de utilidade pública ou de interesse social e 

nos casos e na forma estabelecidos pela lei. 

3.Tanto a usura como qualquer outra forma de exploração do homem pelo 

homem devem ser reprimidas pela lei. 

 

49. Na aplicação do artigo 21, a Corte IDH, em sua jurisprudência, concebe-o a partir 

da concepção de propriedade coletiva ou comunal, considerando a significação especial dessa 

propriedade ancestral aos povos indígenas e tribais, inclusive para preservação da identidade 

cultural e transmissão às futuras gerações. Nesse sentido, a Corte IDH proferiu decisão no 

caso da Comunidade indígena Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicarágua e no caso do 

Povo Saramaka vs. Suriname.  

 

148. Mediante uma interpretação evolutiva dos instrumentos internacional de 

proteção dos direitos humanos, tomando em conta as normas de 

interpretação aplicáveis e, de conformidade ao artigo 29.b da Convenção – 

que proíbe uma interpretação restritiva dos direitos -, esta Corte considera 

que o artigo 21 da Convenção protege o direito à propriedade em um 

sentido que compreende, dentre outros, os direitos dos membros das 

comunidades indígenas como marco da propriedade comunal, a qual 

também está reconhecida na Constituição Política da Nicaragua. 

(Tradução livre do espanhol para o português realizado pela peticionante. 

Caso da Comunidade indígena Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. 

Nicarágua). 

 

91. Em essência, conforme o artigo 21 da Convenção, os Estados devem 

respeitar a especial relação que os membros dos povos indígenas e 

tribais têm com seu território de modo a garantir sua sobrevivência 
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social, cultural e econômica. Dita proteção da propriedade nos termos na 

forma determinada do artigo 21 da Convenção, lido em conjunto com os 

artigos 1.1 e 2 do dito instrumento, atribui aos Estados a obrigação 

positiva de adotar medidas especiais para garantir aos integrantes dos 

povos indígenas e tribais o exercício pleno e igualitário do direito aos 

territórios que tem usado e ocupado tradicionalmente. (Tradução livre do 

espanhol para o português realizado pela peticionante. Caso do Povo 

Saramaka vs. Suriname). 

 

 50. Ademais, na aplicação do artigo 21, a Corte IDH também reconhece em sua 

jurisprudência2, que:  

 

I - a posse tem efeito equivalente ao pleno domínio que outorga o Estado;  

II – a posse tradicional outorga aos povos indígenas e tribais o direito a 

exigir o reconhecimento oficial da propriedade e seu registro, mediante 

instrumentos administrativos efetivos;  

III – os membros dos povos indígenas e tribais que tenham saído ou 

perdido a posse de suas terras tradicionais por causas alheias a sua 

vontade mantém o direito de propriedade sobre elas, ainda que falte o 

título geral, salvo quando as terras tenham sido legitimamente 

transladas a terceiros de boa-fé;  

IV – os membros dos povos indígenas e tribais que involuntariamente 

tenham perdido a posse de suas terras e estas tenham sido transladadas 

a terceiros têm o direito de recuperá-las ou de obter outras terras de 

igual extensão e qualidade;  

V – a posse atual não é um requisito que condicione a existência do 

direito à recuperação das terras, de modo que o limite temporal do 

direito de recuperação não caduca no caso de permanência da relação 

material e espiritual dos povos indígenas e tribais sobre as terras, o que 

se expressa em diferentes maneiras;  

VI – a permanência da posse implica a subsistência dos povos indígenas e 

tribais e acesso aos recursos naturais necessários ao modo de vida e 

preservação da identidade cultural, como língua, costumes e práticas 

espirituais;  

 
2 Casos da Comunidade indígena Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicarágua, sentença de 31 de agosto de 

2001; Comunidade Moiwana vs. Suriname, sentença de 15 de junho de 2005; Comunidade indígena Yakye 

Axa vs. Paraguai, sentença de 17 de junho de 2005; Comunidade indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguai, 

sentença de 29 de março de 2006; Povo Saramaka vs. Suriname, sentença de 28 de novembro de 2007; 

Comunidade indígena Xákmok Kásek vs. Paraguai, sentença de 24 de agosto de 2010; Povo indígena 

Kichwa de Sarayaku vs. Equador, sentença de 27 de junho de 2012; Comunidades afrodescendentes 

despejadas da bacia do rio Cacarica (Operação Gênesis) vs. Colômbia, sentença de 20 de novembro de 

2013; Caso dos povos indígenas Kuna de Madungandí e Emberá de Bayano e seus membros vs. Panamá, 

sentença de 14 de outubro de 2014; Caso da comunidade Garífuna de Punta Piedra e seus membros vs. 

Honduras, sentença de 08 de outubro de 2015; Caso dos povos Kaliña e Lokono vs. Suriname, sentença de 25 

de novembro de 2015; Caso do povo indígena Xucuru e seus membros vs. Brasil, sentença de 05 de fevereiro 

de 2018. 
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VII – a posse tradicional dos povos indígenas e tribais constitui condição 

especial econômica e de existência;  

VIII – o uso e o gozo dos bens pressupõem a proibição de qualquer tipo de 

interferência sobre os territórios tradicionais.  

 

 51. No caso da comunidade indígena Yakye Axa vs. Paraguai (2005), a Corte IDH 

decidiu pela violação do artigo 21 da Convenção Americana de Direitos Humanos, pelo 

Estado do Paraguai, o qual não assegurou o acesso à terra à comunidade indígena que buscava 

retornar ao seu território, após o despejo forçado. Também consignou que a perda desse 

território gerou violação do direito à vida, saúde da comunidade e acesso aos recursos 

naturais, com dificuldades em obtenção de alimentos. Destaca-se que esse entendimento 

firmado na jurisprudência referente aos territórios indígenas também é aplicado aos Tribais, 

na aplicação conjunta das Convenções Americana de Direitos Humanos e 169 da OIT.  

 

171. Esta Corte tem tido por provado que uma parte importante da 

Comunidade Comunidad Yakye Axa saiu voluntariamente de seu antigo 

assentamento na ocupação “El Estribo” no ano de 1996, com o objetivo de 

recuperar as terras que consideram próprias, das quais partiram no ano 

de 1986 (supra parágrafos 50.13 e 50.92). Diante da proibição de ingressar 

no território reclamado, os membros da Comunidade decidiram se instalar 

frente a este, à margem de uma rodovia federal, como parte de sua luta pela 

reivindicação de seu território. Embora o Estado tenha se oferecido para 

transferi-los temporariamente para outras terras, essas ofertas foram 

rejeitadas, uma vez que, segundo os membros da Comunidade, não 

foram devidamente consultados, levando-se em consideração o 

significado de permanecer naquelas terras, ou então, teria havido 

conflitos com outras comunidades indígenas (supra parágrafos 39.a e 50.61). 

(Tradução livre do espanhol para o português realizado pela peticionante. 

Caso Yakye Axa vs. Paraguai). 

 

 

52. Esse direito ao território tradicional e ao regresso também é assegurado na 

Convenção n. 169, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificada pelo Brasil, 

que em seu artigo 13 ao 19 prevê o direito à terra e território aos quilombolas, os quais são 

assemelhados aos povos tribais. O artigo 14 reconhece expressamente o direito de propriedade 

e posse, bem como que os Estados devem assegurar medidas para salvaguardar esse direito 

dos povos de utilizar terras que NÃO estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas as 

quais tenham tradicionalmente tido acesso para suas atividades tradicionais e de subsistência. 
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Artigo 14  

1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e 

de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Além disso, nos casos 

apropriados, deverão ser adotadas medidas para salvaguardar o direito 

dos povos interessados de utilizar terras que não estejam exclusivamente 

ocupadas por eles, mas às quais, tradicionalmente, tenham tido acesso 

para suas atividades tradicionais e de subsistência. Nesse particular, 

deverá ser dada especial atenção à situação dos povos nômades e dos 

agricultores itinerantes. 

 

53. No presente caso, os quilombolas possuem interesse na conclusão do processo 

2016/330821, no qual buscam assegurar o direito à propriedade e de regresso ao território 

tradicional, do qual foram desterritorizados, levando-os a residirem na (I) comunidade de 

Balsa, margem direita do rio Acará, município de Acará, situada às proximidades da balsa que 

faz a travessia entre Tailândia e Acará; (II) Comunidade Turiaçu; (III) Vila Palmares, na 

margem esquerda do Rio Acará e da PA 150, município de Tailândia, (IV) bem como na 

Comunidade Gonçalves. 

 

54. Desse modo, a autora requer que seja assegurado o direito ao território das 

comunidades quilombolas abrangidas nesta ação, na forma que estabelece o artigo 68 do 

ADCT, Decreto 4.887/2007, Convenção Americana de Direitos Humanos, Convenção 169 da 

OIT e jurisprudência da Corte IDH. Da mesma forma, pleiteia a cessação de todos os tipos de 

violência hoje sofrido pelas comunidades quilombolas. 

 

8. DIREITO AO AUTORRECONHECIMENTO 

  

 55. Além do direito ao território, os membros da associação quilombola são titulares 

do direito de autorreconhecimento como quilombola, assegurado no Decreto estadual n. 

3.572/1999, no artigo 2º, § 1º, do Decreto 4.887/2007 e artigo 1.2 da Convenção 169 da OIT, 

o qual prevê que a consciência de sua identidade tribal (os quilombolas são assemelhados) 

constitui critério fundamental. 

 

Art. 2o Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para 

os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-
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atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais 

específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a 

resistência à opressão histórica sofrida. Vide ADIN nº 3.239 

§ 1o Para os fins deste Decreto, a caracterização dos remanescentes das 

comunidades dos quilombos será atestada mediante autodefinição da 

própria comunidade. 

 

56. No presente caso, a Associação dos Remanescentes de Quilombos da Comunidade 

da Balsa, Turiaçu, Gonçalves e Vila Palmares do Vale do Acará foi criada para congregar os 

quilombolas que assim se autorreconhecem, de modo a reivindicar que o Estado realize o 

processo de identificação, demarcação e titulação das terras quilombolas. Para isso, 

procederam reunião e formularam documento de autorreconhecimento (anexo), o qual foi 

endereçado à Fundação Cultural Palmares, para fins certificação.  

 

57. Assim, os membros da associação procederam de acordo ao que preconiza Decreto 

estadual n. 3.572/1999, em seu artigo 2º, o qual prevê que a “condição quilombola poderá ser 

atestada mediante declaração da própria comunidade’ e, em caso de contestação, “o ITERPA 

reunirá elementos demonstrativos da caracterização da comunidade, com base em bibliografia 

já publicada ou estudo elaborado especialmente para esse fim”, inclusive pode estabelecer 

parcerias com outras instituições para elaborar esses estudos. Essa previsão, já demonstra o 

absurdo sobre o conteúdo do Relatório de fls. 25 e até mesmo da notificação da 

Associação para se manifestar sobre tal relatório, já que a própria normativa estadual 

traz o autorreconhecimento como premissa e, no caso de eventual contestação da 

condição de quilombola, também diz como o ITERPA deveria proceder. 

 

Art. 2º - São considerados remanescentes das comunidades dos quilombos, 

para os fins deste Decreto, conforme conceituação antropológica, os grupos 

étnicos constituídos por descendentes de negros escravos que compartilham 

identidade e referência histórica comuns.  

§ 1º - Para fins de instrução do processo, a condição quilombola poderá 

ser atestada mediante declaração da própria comunidade encaminhada 

ao ITERPA, que a tornará pública, fixando prazos para contestações, findo o 

qual será a declaração apensada ao processo;  

§ 2º - Em caso de contestação expressa e substantiva da condição 

quilombola da comunidade, o ITERPA reunirá elementos 

demonstrativos da caracterização da comunidade, com base em 

bibliografia já publicada ou estudo elaborado especialmente para esse 

fim;  
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§ 3º - No caso da contestação referida no parágrafo anterior, fica facultado à 

comunidade interessada apresentar seus próprios estudos para instruir o 

processo;  

§ 4º - Na reunião de elementos demonstrativos da condição quilombola da 

comunidade, o ITERPA poderá estabelecer parcerias com outros órgãos 

da administração pública municipal, estadual ou federal, com centros de 

ensino e pesquisa ou com organizações não-governamentais; 

 

58. Com isso, a posição do ITERPA no processo de regularização fundiária, 

particularmente no relatório técnico de fls. 25 do processo 2016/330821, contraria o que 

prevê o Decreto estadual n. 3.572/1999, à medida que há declaração da própria comunidade e 

existem elementos demonstrativos da caracterização da comunidade, com base estudos 

publicados pela Universidade Federal do Pará, através do Projeto Cartografia Social, do 

Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA).   

 

59. Desse modo, resta demonstrado que o ITERPA vem atuando em contrariedade com 

o direito ao autorreconhecimento das comunidades quilombolas abrangidos nesta ação e, 

portanto, contra a previsão Decreto estadual n. 3.572/1999, no artigo 2º, § 1º, do Decreto 

4887/2007 e artigo 1.2 da Convenção 169 da OIT.  

 

9. DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

2016/330821, DESTINADO À TITULAÇÃO DO TERRITÓRIO QUILOMBOLA 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º, LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 

60. As comunidades quilombolas abrangidas nesta ação também têm direito à duração 

razoável do processo administrativo 2016/330821, cujo trâmite processual está previsto na 

Instrução Normativa/ITERPA nº 02, de 16 de novembro de 1998, expedida pelo Instituto de 

Terras do Pará, em aplicação conjunta com as demais normas acima referidas. É no ITERPA 

que se inicia e tramita o procedimento administrativo, que pode ser compreendido a partir de 

cinco momentos distintos, de acordo com as disposições da citada Instrução Normativa: 

 

I – Requerimento (de oficio pelo presidente do ITERPA ou a 

requerimento dos interessados). Recebido o requerimento, 

devidamente instruído, a Presidência do ITERPA o conhecendo, após 
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parecer prévio do Chefe do Departamento Jurídico quanto aos 

aspectos formais, a ser exarado no prazo máximo de um mês, tornará 

público o requerimento, mediante publicação no Diário Oficial do 

Estado e um jornal de ampla circulação, e a fixação nas sedes dos 

municípios, prioritariamente na Prefeitura, Câmara Municipal, Fórum 

e nos Cartórios de Registros de Imóveis, por duas vezes, fixando 

prazo de 15 dias de cada publicação para eventuais contestações. 

 

II – Análise da documentação, elaboração do memorial descritivo 

e publicação dos editais. Reconhecida a condição quilombola da 

comunidade, pela Presidência do ITERPA, será iniciado o trabalho de 

campo da delimitação, levantamento cartorial e demarcação da terra 

ocupada pela (s) comunidade (s).  

 

 III – Levantamento cartorial e socioeconômico - Os departamentos 

técnico e Jurídico deverão proceder aos levantamentos ocupacional, 

cartográfico, cartorial e aos demais estudos que se fizerem necessários 

para a identificação da área ocupada pela(s) comunidade(s) e para a 

definição de proposta do perímetro da área a ser titulada pelo Governo 

do Estado do Pará.  

 

IV – Demarcação – Concluído o processo, será o mesmo submetido à 

presidência, para aprovação final, e sendo submetido por esta à (s) 

comunidade(s) quilombola(s) para aprovação mediante audiência 

pública a ser realizada na comunidade. Será realizada ata da reunião 

de aprovação do processo pela comunidade, devidamente assinada 

pelos presentes na reunião e representantes da associação da(s) 

comunidade(s) e presidência do ITERPA, sendo juntada aos autos. 

Uma vez aprovada pela(s) comunidade(s) interessada(s) a proposta de 

perímetro para a área a ser titulada, a presidência remeterá o processo 

ao Governador do Estado para decretar a titulação em nome dos 

remanescentes das comunidades dos quilombos; 

 

V – Entrega do Título e registro no cartório de registro de imóvel 

onde se situa o imóvel. O ITERPA providenciará a demarcação 

topográfica da área, a emissão do título e o seu registro no (s) Cartório 

(s) de Registro de Imóveis, sem ônus para a comunidade. A 

propriedade será reconhecida e registrada mediante outorga de título 

de Reconhecimento de Domínio aos remanescentes das comunidades 

dos quilombos, por intermédios de suas associações legalmente 

constituídas, com cláusula de inalienabilidade.  

 

61. No caso do processo 2016/330821, de interesse da associação quilombolas, o 

procedimento administrativo iniciou no ano de 2016, mas há cinco anos as comunidades 
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aguardam a conclusão do procedimento e a expedição do título de propriedade. A 

comunidade iniciou o processo, tendo o ITERPA, elaborado o memorial descritivo e realizado 

vistoria contrária ao autorreconhecimento da comunidade. Ademais, passados todos esses 

anos, o ITERPA não publicou os dois editais, apesar de ter elaborado o levantamento 

socioeconômico preliminar.  

 

62. Com isso, fica evidente que o ITERPA desconsiderou a duração razoável do 

processo administrativo, bem como o princípio da eficiência, pois no processo administrativo, 

o princípio da eficiência há de consistir na adoção de mecanismos mais céleres e mais 

convincentes para que a Administração possa alcançar efetivamente o fim perseguido através 

de todo o procedimento adotado, em tempo razoável. Nesse sentido, a Constituição Federal 

estabelece no inciso LXXVIII do ao art. 5º que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação" (Original sem grifo). 

 

63. Desse modo, não é razoável que o processo administrativo destinado à titulação do 

território quilombola se prolongue por cinco anos, expondo as famílias à situação de conflito e 

vulnerabilidade social. 

 

10. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO 

QUILOMBOLA 

 

64. Além da duração razoável do processo administrativo 2016/330821, a associação 

quilombola tem direito de prioridade na tramitação do processo de regularização e titulação 

do seu território, o que não vem ocorrendo no presente caso. 

 

65. Esse direito de preferência pode ser extraído do artigo 68 do ADCT da 

Constituição Federal, a qual impõe dever do Estado emitir o respectivo título de propriedade 

em favor de comunidades remanescentes de quilombo. Da mesma forma, a Constituição do 

Estado do Pará, no artigo 239, inciso V, prevê que “as terras públicas e devolutas 

discriminadas, na área rural, serão destinadas para assentamento agrícola, preferencialmente 
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de trabalhadores rurais que utilizam a força de trabalho da própria família, ou projeto 

de proteção ambiental”.  

 

66. No mesmo sentido, estabelece a lei estadual n. 8.878/2019 que as terras 

tradicionalmente ocupadas por comunidades tradicionais serão prioritariamente regularizadas 

(artigo 13), competindo ao ITERPA a execução do procedimento administrativo de territórios 

quilombolas (artigo 14). 

 

Art. 13. As áreas tradicionalmente ocupadas por agricultores familiares 

ou comunidades tradicionais serão prioritariamente regularizadas de 

acordo com as normas específicas, aplicando-lhes no que couber os 

dispositivos desta Lei. 

 

Art. 14. Compete ao Instituto de Terras do Pará (ITERPA), a execução dos 

procedimentos administrativos visando a identificação, demarcação e 

expedição dos títulos de propriedade de terras ocupadas por comunidades 

remanescentes dos quilombos.  

Parágrafo único. Os procedimentos para a titulação de terras aos 

remanescentes das comunidades dos quilombos poderão ser iniciados de 

ofício pelo ITERPA ou mediante requerimento dos interessados. 

 

67. Assim, resta evidente que não pode o Estado do Pará/ITERPA priorizar os 

processos de regularização fundiária da empresa AGROPALMA, seja porque protocolado 

posterior ao da associação quilombola, seja porque o território quilombola tem preferencia no 

processo de titulação de terras pertencentes ao Estado, inclusive com desapropriação de áreas 

privadas incidentes sobre essas terras. 

 

68. Desse modo, além do direito ao território e duração razoável do processo, a 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ requer a prioridade na tramitação do 

processo 2016/330821 e sobrestamento de todos os processos administrativo de regularização 

fundiária incidentes, o que inclui os processos da empresa AGROPALMA S/A. 

 

11. DA TUTELA PROVISÓRIA 
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69. A partir do exposto nos fatos e fundamentos desta ação, resta demonstrada a 

necessidade de concessão da tutela provisória, de urgência ou evidência. 

 

70. Quanto aos requisitos da tutela provisória de urgência, estabelece o art. 300 do 

Código de Processo Civil, que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Já o 

parágrafo § 1º do mesmo dispositivo prescreve que a tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente.  

 

71. No caso dos autos, tais requisitos estão presentes. A PROBABILIDADE DE 

DIREITO é demonstrada pelos seguintes documentos juntados na inicial, como estudos 

antropológicos, processo de regularização fundiária da comunidade, notícias que não 

publicidade aos conflitos, ofício ao Secretario de Segurança Pública do Estado sobre o 

conflito atual, vídeos, etc. 

 

72. Quanto ao PERIGO DE DANO E/OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO 

PROCESSO estão comprovados pela iminência de conflito armado na área, como vídeos 

anexos e amplamente noticiado pela imprensa. Também há risco de arquivamento do processo 

administrativo de regularização fundiária 2016/330821, no qual constam vários atos 

administrativos que demonstram o propósito do Estado do Pará e ITERPA: arquivar o 

processo de interesse da associação quilombola, favorecendo assim a empresa 

AGROPALMA. 

 

73. Além de demonstrados os requisitos da tutela de urgência, também estão presentes 

os da TUTELA DE EVIDÊNCIA, na forma que prevê o artigo 311 do CPC: “a tutela de 

evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco 

ao resultado útil do processo, quando: [...] IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha 

prova capaz de gerar dúvida razoável.  
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74. No presente caso, a farta documentação apresentada pela autora evidencia que a 

violência nos direitos territoriais das comunidades quilombolas abrangidos nesta ação, o que 

gera risco à integridade física das famílias quilombolas envolvidos no conflito, atualmente na 

área cercada por segurança privada da empresa, que também estão armados. 

 

75. Desse modo, a autora requer a concessão DE TUTELA PROVISÓRIA, de 

urgência ou evidência para determinar: 

 

(a) a intervenção da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários na área da 

antiga comunidade Nossa Senhora Batalha, coordenada geográfica 2º31'50.00" S - 

48º42'31.00" W, de modo a intervir no conflito agrário instaurado desde o dia 

08.2.2020 nessa área. 

 

(b) determinar que a empresa AGROPALMA S/A proceda a abertura das estradas 

de acesso às comunidades, permitindo o livre trânsito de pessoas, especialmente a 

estrada do conflito atual, coordenadas geográficas 2º31'50.00" S - 48º42'31.00" W;  

 

(c) a retirada das placas proibitiva de caça e pesca, das áreas de uso comum, como 

estradas, ramais de uso comunitários e das margens do rio Acará e igarapés; 

 

(d) que os membros da Associação dos Remanescentes de Quilombos da 

Comunidade da Balsa, Turiaçu, Gonçalves e Vila Palmares do Vale do Acará 

tenham livre acesso aos cemitérios do Livramento (coordenada geográfica 

2º23’50.14” S 48º41’28.66” W), da Vila Nossa Senhora da Batalha (coordenada 

geográfica 2º31’52.00” S48º42’30” W), do Itapeua e do Santo Antônio 

(coordenada geográfica 2º36’22.40” S 48º37’39.40” W), situados, ainda, no 

perímetro do memorial descritivo anexo. 

 

(e) que o Estado do Pará e ITERPA concluam o processo administrativo/ITERPA 

n. 2016/330821, no prazo de um ano, bem como suspenda a tramitação dos 

processos n. 2017/25667 (Fazendas Trevo Parte A e Fazenda Trevo Parte B); n. 

2017/25707 (Fazenda Castanheira – com área de 10.181,55 hectares) e Processo n. 

2017/25719, incidentes sobre a área de pretensão quilombola, os quais possuem 

prioridade na tramitação e titulação das terras, conforme norma constitucional e 

tratados internacionais de direitos humanos. 

 

12. DO PEDIDO 

 

76. Desse modo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ requer 

deferimento aos pedidos abaixo descritos: 
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I - EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA 

 

(a) a intervenção da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários na área da 

antiga comunidade Nossa Senhora Batalha, coordenada geográfica 2º31'50.00" S - 

48º42'31.00" W, de modo a intervir no conflito agrário instaurado desde o dia 

08.2.2020 nessa área. 

 

(b) determinar que a empresa AGROPALMA S/A proceda a abertura das estradas 

de acesso às comunidades, permitindo o livre trânsito de pessoas, especialmente a 

estrada do conflito atual, coordenadas geográficas 2º31'50.00" S - 48º42'31.00" W;  

 

(c) a retirada das placas proibitiva de caça e pesca, das áreas de uso comum, como 

estradas, ramais de uso comunitários e das margens do rio Acará e igarapés; 

 

(d) que os membros da Associação dos Remanescentes de Quilombos da 

Comunidade da Balsa, Turiaçu, Gonçalves e Vila Palmares do Vale do Acará 

tenham livre acesso aos cemitérios do Livramento (coordenada geográfica 

2º23’50.14” S 48º41’28.66” W), da Vila Nossa Senhora da Batalha (coordenada 

geográfica 2º31’52.00” S48º42’30” W), do Itapeua e do Santo Antônio 

(coordenada geográfica 2º36’22.40” S 48º37’39.40” W), situados, ainda, no 

perímetro do memorial descritivo anexo. 

 

(e) que o Estado do Pará e ITERPA concluam o processo administrativo/ITERPA 

n. 2016/330821, no prazo de um ano, bem como suspenda a tramitação dos 

processos n. 2017/25667 (Fazendas Trevo Parte A e Fazenda Trevo Parte B); n. 

2017/25707 (Fazenda Castanheira – com área de 10.181,55 hectares) e Processo n. 

2017/25719, incidentes sobre a área de pretensão quilombola, os quais possuem 

prioridade na tramitação e titulação das terras, conforme norma constitucional e 

tratados internacionais de direitos humanos. 

 

II – NO MÉRITO requer que o Estado do Pará e Instituto de Terras do Pará 

(ITERPA) reconheçam a propriedade coletiva da terra rural e outorgue o respectivo 

Título de Reconhecimento de Domínio, em favor da Associação dos Remanescentes 

de Quilombos da Comunidade da Balsa, Turiaçu, Gonçalves e Vila Palmares do Vale 

do Acará (ARQVA), objeto do processo administrativo/ITERPA n. 2016/330821, 

destinado à identificação, delimitação, demarcação, reconhecimento e a titulação da 

propriedade definitiva de uma área de 8.861.2844 hectares, constituída por terra 

pública estadual, mas controlada pela empresa AGROPALMA S/A. 

 

III - A CITAÇÃO dos requeridos, no endereço declinado nesta inicial, para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo legal, sob pena de revelia; 
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IV – A cominação de PENA DE MULTA DIÁRIA no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), salvo melhor juízo, no caso de descumprimento de decisão deste juízo, nos termos 

em que prescreve o art. 11 da Lei de Ação Civil Pública; 

 

V – INTIMAÇÃO do Ministério Público do Estado do Pará, através de sua 

Promotoria Agrária, nos termos da parte final do § 1º do art. 5º da Lei 7.347/1985; 

 

VI – A condenação da requerida pelas despesas processuais e verbas sucumbenciais 

sobre o valor da causa, os quais deverão ser revertidos em favor do FUNDO ESTADUAL DA 

DEFENSORIA PÚBLICA - FUNDEP, instituído pela Lei Estadual nº 6.717/05, e depositados 

na conta corrente nº 182900-9, agência nº 015, do Banco do Estado do Pará - BANPARÁ 

(banco nº 037). 

 

VII – PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS em direito admitidas, como as 

testemunhais, pericias, documentais, depoimento pessoal das partes, etc. 

 

Atribui-se à causa o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para efeitos do 

Código de Processo Civil. 

 

Castanhal (PA), 10 de fevereiro de 2022. 

 

ANDRÉIA MACEDO BARRETO 

Defensora Pública Agrária de Castanhal 
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