
M I N I S T É R I O  P Ú B L I C O  F E D E R AL
Procuradoria da República no Amazonas

PORTARIA Nº. 012/2010

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  da Procuradora  da 

República signatária, com fundamento nas disposições constitucionais e legais,

Considerando a competência do Ministério Público Federal para a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos, nos termos 

do art.  11, da Lei  Complementar  n.  75/93 e dos arts.  127 e 129, III,  da 

CF/88;

Considerando  que  compete  ao  Ministério  Público  a  defesa  dos  interesses 

difusos  e  coletivos,  envolvendo  o  meio  ambiente  e,  especificamente,  a 

propositura  das  ações  de  responsabilidade  por  danos  morais  e  materiais 

causados ao meio ambiente (art. 129, III, da Constituição Federal e art. 1º, I, 

da Lei nº. 7.347/1985);

Considerando  as atribuições do 1º Ofício Cível relativas aos procedimentos 

da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão (6ª CCR), que inclui, entre outras 

matérias, a defesa dos interesses das minorias, entendendo-se parte destas 

as Comunidades Tradicionais Ribeirinhas, com espeque no art. 10, inciso II, da 

Resolução nº 01/2006, da Procuradoria da República no Estado do Amazonas;

Considerando que  a Constituição Federal assegura a todos os direitos sociais 

à  educação,  à  saúde,  ao  trabalho,  à  moradia,  ao  lazer,  à  segurança, à 

previdência social, na forma do art. 6º desta Constituição.” (grifamos);

Considerando que nos termos do art. 3º, I, do Decreto nº 6040 de 2007, que 

institui  a  Política  Nacional  de  Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  e 

Comunidades  Tradicionais,  há  a  conceituação  dos  Povos  e  Comunidades 

Tradicionais  como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem 

como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e 

usam  territórios  e  recursos  naturais  como  condição  para  sua  reprodução 

cultural,  social,  religiosa,  ancestral  e  econômica,  utilizando  conhecimentos, 

inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição;
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Considerando ainda que um dos objetivos específicos da Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais é garantir 

a  tais  povos  seus  territórios,  e  o  acesso  aos  recursos  naturais,  que 

tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural e econômica;

Considerando que, nos termos do art. 3º, II, do Decreto nº 6040 de 2007, o 

território das populações tradicionais compreende “... os espaços necessários a 

reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, 

sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária...”;

Considerando  os  documentos  em anexo,  trazidos  ao  MPF  pela  Comissão 

Pastoral da Terra – Regional Amazonas, que informam suposta grilagem de 

terras no Município de Barreirinha/AM, às margens do Rio Andirá, prejudicando 

aproximadamente 400 famílias ribeirinhas/extrativistas, que poderiam vir a ser 

explusas das terras que tradicionalmente vem ocupando;

Considerando que,  as  informações  da  CPT  noticiam  a  venda  de  terras 

públicas, do Estado do Amazonas, numa área equivalente a 367.183.625m2, 

para  estrangeiro  (Sr.  Gerardius  Laurentius),  de  nacionalidade  holandesa,  e 

outras seis (6) empresas e/ou pessoas físicas, também constituídas ou não por 

estrangeiros, de forma supostamente fraudulenta;

Considerando que, a CPT informa que o interesse das empresas nas terras é 

devido  ao  seu  alto  potencial  madeireiro  ou  existência  de  outros  recursos 

naturais, como castanha;

Considerando que,  a  CPT  informa  ser  o  Sr.  André  Roberto  dos  Santos 

Manfredini,  sócio  e  procurador  de  duas  empresas,  sendo  que  o  mesmo  é 

citado na “CPI da Grilagem”, do Congresso Nacional, e também envolvido nos 

fatos  constantes  do  ICP 1.13.000.001857/2009-80,  instaurado  por  esta 

PR/AM,  para apurar  as  atividades da Associação Sempre Verde,  no Sul  do 

Estado do Amazonas – município de Apuí, envolvendo suposta grilagem de 

terras públicas, em unidades de conservação;

Considerando que  a  CPT  denuncia  que  o  Sr.  André  Manfredini  estaria 

ameaçando as famílias de expulsão da área, derrubando e queimando casas, 

colocando placas do IBAMA e embargando a entrada dos moradores em suas 

terras;
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Considerando que, a CPT solicita do MPF as seguintes providências:

1)Verificar  o  resultado  da  Ação  Popular  impetrada  pela  Deputada  Vanessa 

Grazziottin e Deputado Eron Bezerra, contra a empresa Eco Brasil  Holanda 

Andirá  e  Gerardius  Laurentius  Joseph  Bartels,  quanto  à  irregularidade  da 

aquisição das terras por empresas estrangeiras, ferindo a Constituição;

2)Quanto  às  empresas,  verificar  sua origem,  sócios,  a relação entre  todas 

elas.  Consta  que,  pelo  menos  três  das  empresas,  ECO  BRASIL  HOLANDA 

ANDIRÁ LTDA., CONEXÃO VERDE COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA. e FIAM, são 

constituídas  por  estrangeiros,  bem como  o  Sr.  André  Roberto  dos  Santos 

Manfredini, que se coloca como sócio e procurador de duas empresas, diante 

das denúncias anexas;

3)Sejam investigadas as empresas adquirentes, o vínculo entre todas, e sua 

composição  societária,  bem  como  o  sócio  e  representante  das  empresas 

Asgard Comércio e Conexão Verde, Sr. André Roberto dos Santos Manfredini, 

diantes das denúncias anexas;

4)Necessidade  de  investigação  quanto  à  veracidade  das  informações  e 

documentação apresentada, bem como da solicitação ao INCRA e a Secretaria 

de Terras do Estado, através do ITEAM, de CERTIDÃO das terras, confirmando 

a  emissão  do  Título  Definitivo,  e  fotocópia  do  registro  que  gerou  a 

disponibilização das Terras ao Estado, para que este pudesse vender ou dar 

qualquer  outro  destino  às  terras  e  de  todas  as  outras,  bem  como  a 

constituição de uma equipe especializada para fazer os devidos estudos. Ao 

serem comprovadas as irregularidades, que sejam canceladas as matrículas e 

Registros das áreas em questão, e destinadas às famílias moradoras;

5)Que seja investigada a relação entre as empresas RDF, Asgard Comércio e 

Conexão Verde, FIAM e o sócio procurador ANDRÉ MANFREDINI;

6)Ao  se  constatar  a  aquisição  irregular  de  terras,  pertencentes  ao  Estado, 

frente  à  evidência  de  grilagem  das  terras  de  Barreirinha,  busque-se  os 

instrumentos  jurídicos  para  retomada  da  referida  área,  destinando-as  às 

famílias que lá já se encontravam há tantos anos;
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7)Seja  solicitado  ao  município  de  Barreirinha  a  segurança  para  todas  as 

famílias moradoras da área, frente às ameaças que vem sofrendo por André 

Manfredini; e ainda

8)A presença do Ministério Público, na área em questão, a fim de ouvir as 

comunidades e moradores que ali habitam; 

Considerando a  função  institucional  do  Ministério  Público  de  promover  o 

inquérito civil público e a ação civil pública para a defesa de interesses difusos 

e  coletivos,  dentre  os  quais  o  meio  ambiente,  conforme  reconhecido, 

expressamente, na Lei Orgânica do Ministério Público da União (LC nº 75, de 

20.5.93, art. 6º, inc. VII, alínea “b” e “d”),

RESOLVE instaurar  INQUÉRITO CIVIL  PÚBLICO para, 

sob  sua  presidência,  apurar  conflitos  de  terras,  e  suposta  grilagem,  no 

Município  de  Barreirinha/AM,  envolvendo  empresas  e  pessoas  físicas 

estrangeiras,  em  detrimento  de  comunidades  tradicionais,  ribeirinhas  e 

extrativistas,

Para isso, DETERMINA-SE:

 

I – que seja esta autuada e registrada no âmbito da PR/AM, fazendo-se as 

anotações necessárias em livro próprio;

II  – comunique-se  a  instauração  às  4ª  e  6ª  Câmara  de  Coordenação  e 

Revisão do Ministério Público Federal;

III – oficie-se ao ITEAM e ao INCRA solicitando, no prazo de 10 (dez) dias, 

informações sobre os fatos acima narrados, requisitando CERTIDÃO das terras 

confirmando a emissão do Título Definitivo, e fotocópia do registro que gerou a 

disponibilização das Terras ao Estado, para que este pudesse vender ou dar 

qualquer  outro  destino  às  terras  e  de  todas  as  outras,  bem  como  a 

constituição de uma equipe especializada para fazer os devidos estudos. Ao se 

comprovar as irregularidades, que sejam canceladas as matrículas e Registros 

das áreas em questão e destinadas às famílias moradoras;
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IV –  oficie-se  às  Juntas  Comerciais  dos  Estados  do  Amazonas,  Belém  e 

Paraná, solicitando, no prazo de 10 (dez)  dias,  informações sobre os fatos 

acima narrados, esclarecendo sobre a  origem, os sócios (remetendo cópias 

dos contratos sociais), e as relações entre as seguintes empresas e pessoas 

físicas:

a) André Roberto dos Santos Manfredini;

b) Carlos Alberto Queiroz Platilha (residente em Belém/PA);

c) Gerardius Laurentius Joseph Bartels e sua esposa Monica Janette Bartels 

(ambos de nacionalidade holandesa, residentes em Belém/PA); 

d) Eco Brasil Holanda Andirá Ltda.;

e) RDF Empreendimentos Imobiliários Ltda (sede em Manaus); 

f) Asgard Comércio de Alimentos Ltda. (Manaus); 

g) Manuel Raimundo Barbosa Ferreira (Itacoatiara/AM); 

h) Conexão Verde Comércio de Madeira Ltda. (Manaus); e

i) FIAM – empresa holandesa, representada pelos Srs. Cees Ververs e Hans 

Vriend.

V –  oficie-se  aos  Presidentes  dos  Tribunais  de  Justiça  dos  Estados  do 

Amazonas  e  do  Pará,  solicitando  a  colaboração  para  coletar,  de  todos  os 

Cartórios  dos  respectivos  Estados,  os  registros  de  compra  e  venda,  e 

escrituras imobiliárias em nome de quaisquer das empresas e pessoas físicas 

acima mencionadas; bem como, no caso do TJ/AM, para informar o resultado 

da Ação  Popular  impetrada pela  Deputada Vanessa  Grazziottin  e  Deputado 

Eron  Bezerra  contra  a  empresa  Eco  Brasil  Holanda  Andirá  e  Gerardius 

Laurentius Joseph Bartels, quanto à irregularidade da aquisição das terras por 

empresas estrangeiras, ferindo a Constituição

VI -  oficie-se  ao  Prefeito  de  Barreirinha/AM,  requisitando  que  tome  as 

providências cabíveis para resguardar a integridade física, moral, a vida e a 

liberdade de ir e vir das populações tradicionais residentes às margens do Rio 

Andirá,  na  área  pretendida  pela  empresas  representadas  pelo  Sr.  André 

Manfredini;

VII – oficie-se ao IBAMA requisitando, no prazo de 10 (dez) dias, informações 

sobre a autenticidade das placas instaladas ao longo dos Rios Andirá-Ariaú, 
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Bibuí, Açú e Massauarí, no Município de Barreirinha/AM, conforme fotos, com 

cópias em anexo, embargando atividades e notificando agricultores,  e caso 

sejam inautênticas as placas e documentos, que tome as devidas providências 

para comunicar tais fatos às famílias dos agricultores da área, bem como as 

sanções cabíveis face aos responsáveis; 

VIII - agende-se AUDIÊNCIA PÚBLICA na Câmara de Vereadores do Município 

de  Barreirinha,  para  discutir  o  assunto,  com  a  participação  de  todos  os 

interessados, sob a coordenação deste MPF, em data a ser marcada;

IX -  oficie-se o Coordenador do Projeto Nova Cartografia Social, professor Dr. 

Alfredo Wagner, a fim de prestar informações sobre a realização de trabalho 

específico nas Comunidades envolvidas pelo litígio em epígrafe (mencionadas 

no item 2) , com fins de subsidiar a composição do conflito com o Exército.

X -  notifique-se  o  interessado  –  Comissão  Pastoral  da  Terra  –  Regional 

Amazonas – acerca da instauração deste ICP a fim de que possa acompanhar 

sua tramitação;

XI- afixe-se esta Portaria no quadro de avisos desta PR/AM pelo prazo de dez 

dias.

Após, conclusos.

Manaus, 04 de maio de 2010.

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA
Procuradora da República

em substituição – 2º Ofício Cível


