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PROCESSO Nº 0806266-49.2020.8.14.0051 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
REQUERENTE: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
REQUERIDO: LINAVE LUIZ IVAN NAVEGACAO LTDA
ENDEREÇO: AV. ARAGUARINA, N° 1352, BAIRRO PRAINHA, SANTAREM/PA 
 
 
CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 6° VARA CÍVEL DE SANTARÉM (AV. MENDONÇA
FURTADO, S/N°, LIBERDADE, CEP: 68.040-050, TEL. (93) 3064-9235)
JUÍZO DEPRECADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - 14ª VARA PRIVATIVA DE
CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DA CAPITAL (RUA CEL. FONTOURA, S/N°, PRAÇA FELIPE
PATRONI, CEP: 66.015-260, BELÉM -PARÁ)
FINALIDADE: Cientificar os Requeridos acerca da presente decisão, para que a cumpram, bem
como citá-los para, querendo, contestarem a ação no prazo legal.
DEPRECO a Vossa Excelência a finalidade da presente.
 

 
DECISÃO/MANDADO/CARTA PRECATÓRIA

Trata-se de Ação Civil Pública interposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face de LINAVE LUIZ IVAN NAVEGACAO LTDA, ESTADO DO PARÁ e MUNICIPIO DE SANTARÉM
aduzindo, em síntese, a ocorrência de dano ambiental em área de responsabilidade dos requeridos.

Requereu liminar para que a empresa requerida seja compelida à construção de muros ao
redor da área em questão, objetivando sua proteção, dentre outros.

Acostou documentos aos autos.
Este é o relatório. Decido.
Estabelece o art. 300 do NCPC que a tutela de urgência será concedida quando “houver

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”. Neste sentido, após análise destes autos, vislumbro presentes os requisitos autorizadores ao
deferimento da liminar, senão vejamos.

Compulsando os autos, verifico que os danos ao meio ambiente restaram devidamente
comprovados, através dos documentos que evidenciam a realização de queimadas para limpeza da área.
Verifico, também, que os órgãos de segurança pública e os demais órgãos responsáveis, em que pesem
devidamente acionados, não lograram êxito em resguardar esse direito fundamental. Da mesma forma, a
empresa proprietária da área, ora requerida, apesar de notificada em 23/10/2020 (ID nº 20705141),
quedou-se inerte.

Ora, a Constituição brasileira de 1988 estabeleceu, no artigo 225, caput, que “todos têm direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (...)”. Embora não incluído no catálogo dos direitos
fundamentais do Título II da Constituição, o direito ao meio ambiente apresenta, efetivamente, o traço de
fundamentalidade, dada a sua vinculação à preservação da vida e da dignidade humana, núcleo
essencial dos direitos humanos.

Como direito fundamental, ainda, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é 
inalienável, indisponível, irrenunciável e imprescritível, sendo um dever de todos a sua
preservação.

 O perigo na demora é evidente, dado o dano irreparável que ocorrerá com a continuação da
atividade predatória na área.

Diante do exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar que a Empresa demandada, 
LINAVE LUIZ IVAN NAVEGACAO LTDA, apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, plano de ação, com
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prazo determinado, para o isolamento da área mencionada na inicial, com a construção de
CERCAS PROTETIVAS, adotando medidas efetivas para inibir o dano ambiental provocado pelas
queimadas na área próxima à ocupação Bela Vista do Juá.

Intimem-se.
Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, deixo de designar, neste momento, a

audiência de conciliação/mediação prevista no art. 334 do CPC.
CITEM-SE os Requeridos para contestarem a ação no prazo legal, advertindo-os de que a

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na
petição inicial.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 dias
úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir
outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, e sendo deduzido alguma
das preliminares constantes do art. 337 do NCPC ou, ainda, causa extintiva, modificativa ou impeditiva do
direito do Autor, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas
relacionadas a eventuais questões incidentais; III - em sendo formulado reconvenção com a contestação
ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).

P.R.I.
Expedientes necessários.

SERVIRÁ O PRESENTE TERMO COMO MANDADO/ CARTA PRECATÓRIA/ NOTIFICAÇÃO/
INTIMAÇÃO/ OFÍCIO.

Santarém, 18 de novembro de 2020.
 
 

CLAYTONEY PASSOS FERREIRA
Juiz de Direito
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