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Processo n° 0802452-74.2019

 

Decisão.

 

O Ministério Público do Estado do Pará, qualificado na inicial, ingressou com Ação Declaratória de

Nulidade de Sentença Transitada em Julgado (  em face de Vale S/A.Querela Nullitatis)

 

Sustenta que o Ministério Público, ao atuar nos Processos nº 0005659-55.2009.8.14.0015 e

0002374-11.2010.8.14.0015, que tratam da execução de acordo homologado pelo juízo da Vara Agrária da Região

de Castanhal no bojo do Processo nº 0000150-10.2007.8.14.0015, celebrado entre a Companhia Vale do Rio

Doce, hoje Vale S/A e representantes da Associação Quilombola de Santa Maria do Traquateua, verificou que os

autos de execução tramitavam sem o acompanhamento dos autos originais nos quais fora formalizada a avença

objeto de homologação judicial.

 

Diante disso, segundo a exordial, o Ministério Público requereu a apresentação dos autos originais, que

foram desarquivados, ocasião em que foram remetidos à sua análise.

 

Ainda de acordo com a peça de ingresso, o Ministério Público afirma que observou que o processo de

reintegração de posse no âmbito do qual se deu o acordo transcorreu sem que tivesse ocorrido, em qualquer

momento, a intimação pessoal do membro do Ministério Público para atuação no feito como fiscal do ordenamento

jurídico.

 

Aduz que ao observar tal fato, requereu que o mesmo fosse certificado pela Secretaria da Vara Agrária de

Castanhal, tendo sido suscitada a nulidade do acordo em audiência judicial de 03/12/2013, tendo o juízo decidido

pela impossibilidade jurídica do pedido no sentido de que seria necessária a propositura de ação autônoma.

 

Sustenta que a homologação do acordo no Processo nº 0000150-10.2007.8.14.0015 sem a participação do

Ministério Público constitui violação ao devido processo legal, motivo pelo qual ingressou com a presente
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demanda, pugnando, em sede de liminar, pela suspensão dos processos nº 0005659-55.2009.8.14.0015 e

0002374-11.2010.8.14.0015, que tratam do cumprimento da sentença proferida nos autos do processo nº

0000150-10.2007.8.14.0015 e, no mérito, a declaração de nulidade da sentença transitada em julgado no processo

nº 0000150-10.2007.8.14.0015.

 

Recebidos os autos, ordenei que a parte autora emendasse a inicial a fim de incluir no polo passivo todos

os entes que venham a ter que suportar os efeitos da decisão a ser proferida nos autos, bem como retificasse o

valor da causa (fls. 375/376).

 

Emenda à inicial às fls. 378/379.

 

Às fls. 381, ordenei nova emenda da inicial.

 

O Ministério Público apresentou nova emenda da inicial às fls. 383/384.

 

É o relatório. Decido.

 

Acolho as emendas à petição inicial apresentadas pela parte requerente.

 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Sentença Transitada em Julgado (Querela Nullitatis),

com pedido de liminar, em face de Vale S/A, Alunorte – Alumina do Norte do Brasil S/A e Norsk Hydro Brasil

Ltda, objetivando ver reconhecida a nulidade da sentença transitada em julgado proferida nos autos do

processo nº 0000150-10.2007.8.14.0015.

 

Inicialmente cabe destacar a possibilidade em tese da presente ação para questionar judicialmente

decisão judicial transitada em julgado.
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Isto porque, diante de certas nulidades absolutas, como, por exemplo, a possível ausência de

, torna-se plenamenteintervenção do Ministério Público onde referida providência seja imprescindível

possível, inclusive de ofício, ao juiz reconhecer a nulidade ou até a inexistência de sentença, mesmo diante do

, haja vista que se trata, em tese, de possível violação de norma de ordem pública.trânsito em julgado

Assim, dúvida não há acerca da possibilidade do ingresso de ação declaratória de nulidade, de

competência do Juiz de primeiro grau, para fins de declarar a nulidade de sentença judicial transitada em julgado.

 

Tecida essa consideração inicial, destaco que deve ser procedida a anotação de que o presente feito

 aos processos físicos nº , deve tramitar em apenso 0000150-10.2007.8.14.0015 0005659-55.2009.8.14.0015 e

, uma vez que a presente demanda objetiva declarar a nulidade da sentença proferida no0002374-11.2010.8.14.0015

primeiro feito, bem como obstar o cumprimento da mesma, pleiteado nos demais.

 

Passo, pois, a enfrentar o pedido de tutela de urgência, equivocadamente rotulado como pedido de

 formulado pelo Ministério Público.liminar,

 

A tutela de urgência é atualmente prevista no art. 300 do CPC, possuindo a seguinte redação:

 

Art. 300 CPC: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a  e o probabilidade do direito

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (GRIFEI).

 

Como se vê, atualmente, nossa Legislação Processual Civil admite a concessão de tutela urgência

quando os elementos demonstrarem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil

do processo.

 

A probabilidade do direito, conhecida como  encontra-se assentada na verossimilhançafumus boni iuris

fática, ou seja, na verificação de que há um grau considerável de admissibilidade dos fatos narrados, e na

plausibilidade jurídica, que representa o possível enquadramento do caso concreto à norma invocada.
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Já o perigo na demora, conhecido como  encontra-se consubstanciado na existência depericulum in mora

elementos que denotem que o atraso na concessão da prestação jurisdicional pode comprometer a efetivação

imediata ou futura do direito.

 

Pois bem.

No caso dos autos, objetiva o Ministério Público que este juízo suspenda a tramitação dos processos nº 
0005659-55.2009.8.14.0015 e 0002374-11.2010.8.14.0015 até a decisão final neste feito.

 

Analisando os presentes autos, mais precisamente a Certidão da lavra do Diretor de Secretaria da Vara

Agrária da Região de Castanhal, datada de 04/12/2013, fls. 231, observo que na mesma consta o seguinte:

 

(...) Certifico que compulsando os autos do processo nº 000150-10.2007.814.0015 não foram encontrados, em toda sua

tramitação, carimbo, certidão ou indicação de remessa/vistas dos autos ao Ministério Público.

 

Diante do teor da referida Certidão, observo que merece acolhimento o pedido de tutela de urgência no

sentido de suspender   tramitação dos processos nº 0005659-55.2009.8.14.0015 e 0002374-11.2010.8.14.0015. Isto

porque, objetivam os processos em questão o cumprimento da sentença homologatória de acordo proferida no

processo nº  processo este que, conforme certificado pela Secretaria da Vara Agrária de0000150-10.2007.8.14.0015,

Castanhal,  não teve encontrado em sua tramitação, carimbo, certidão ou indicação de remessa/vistas ao

Ministério Público, situação que,  tem o lastro de indicar a ocorrência de possível nulidade naprima facie,

sentença ali proferida ante o descumprimento das então vigentes normas dos arts. 82, III, 84 e 236 § 2º do

CPC/73, que expressamente contemplavam a necessidade de intervenção do Ministério Público em ações que

envolvessem litígio coletivo pela posse da terra, a imprescindibilidade de sua intimação nesses feitos, bem

como que esta intimação deveria ser pessoal, o que não ocorreu.

 

DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO

 

Diante da informação prestada pela Secretaria da Vara Agrária de Castanhal, há demonstração nítida da

possibilidade da ocorrência de nulidade absoluta ou até mesmo inexistência da sentença homologatória de acordo

proferida no , uma vez que a intervenção do Ministério Público no feito, queprocesso nº 0000150-10.2007.8.14.0015
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era obrigatória, não se realizou, não se justificando, por isso, até que tal situação seja suficientemente decidida, a

realização de procedimentos que visem seu cumprimento.

Assim, quanto a probabilidade do direito invocado, dúvida alguma existe com relação ao pleito de tutela

de urgência.

 

DO PERIGO DE DANO OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO

 

Quanto ao perigo de dano ou ao resultado útil do processo, observa-se que este, de igual modo,

encontra-se presente, uma vez que eventual cumprimento da sentença proferida no processo nº

 tem o lastro de gerar prejuízos às pessoas que suportarão seus efeitos, as quais poderão0000150-10.2007.8.14.0015

vir a se submeter a comando judicial com probabilidade de se encontrar eivado de nulidade ou, até mesmo

considerado inexistente.

 

Desse modo, encontrando-se presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de

urgência requerida, deve esta, nos termos do art. 300 do CPC, ser deferida. Nesse sentido é a jurisprudência:

 

Ementa:  AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELADE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CASO CONCRETO. MATÉRIA

  DE FATO. PRESENTES OS REQUISITOSAUTORIZADORES À CONCESSÃO DA TUTELAPROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE

PROVAS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. Agravo de instrumento desprovido. (Agravo deInstrumento Nº

70069355659, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado

em 15/07/2016). 

 

Diante do exposto, concedo a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público, e, consequentemente,

determino a suspensão da tramitação dos Processos  nº 0005659-55.2009.8.14.0015 e 0002374-11.2010.8.14.0015,

processados neste juízo e que visam o cumprimento da sentença proferida no processo nº

0000150-10.2007.8.14.0015, até ulterior deliberação.

 

Deixo de designar a audiência de que trata o art. 334 do CPC em face da necessidade de observar a

garantia constitucional da razoável duração do processo, uma vez que as partes, a qualquer momento, tendo

interesse, poderão vir a conciliar no presente feito.
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Citem-se os requeridos para que, querendo, apresentem resposta no prazo de 15 (quinze) dias,  doex vi

art. 335 do CPC, sob pena de revelia e seus efeitos, seguindo-se o rito comum ordinário.

Intimem-se INCRA, ITERPA, União, Estado do Pará, Ministério Público Federal e Fundação

Palmares, a fim de que informem se possuem interesse na presente lide no prazo de 30 (trinta) dias.

Cumpra-se.

 

Em, 22 de novembro de 2019.

 

André Luiz Filo-Creão Garcia da Fonseca

Juiz de Direito
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