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DECISÃO 
 

  
 

Cuida-se de ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização por uso

irregular de bem público, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo INSTITUTO NACIONAL DE

COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA em face de MOACIR INACIO DOS SANTOS e JOANA

BEZERRA BRITO.
 

Decisão id. 295668361 deferiu o pedido liminar para reintegração de posse da FAZENDA

SOMBRA DA MATA, além de determinar aos Requeridos que, em caráter imediato, permitissem a passagem

de quaisquer pessoas que buscam acesso à “Vicinal Catarina”.
 

Decisão id. 317951376 determinou a suspensão do cumprimento da reintegração, em razão da

pandemia do COVID-19.
 

Veio aos autos o MPF, por meio do Parecer id. 349385424, discorrer acerca da necessidade de

cumprimento da decisão em razão dos conflitos, existentes ou potenciais, no assentamento Pilão Poente.
 

Decido.
 

 
 

Assiste razão ao Parquet.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

Subseção Judiciária de Altamira-PA
Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Altamira-PA
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Rememore-se que a própria decisão que deferiu a tutela de urgência, consignou, ao reconhecer

o perigo de dano, que “a permanência dos invasores pode ocasionar inúmeros danos socioambientais,
como a exploração de forma não autorizada nos termos da Lei da área objeto do esbulho, além da
possibilidade de ocorrência de conflitos fundiários entre ocupantes ou quem pretenda ocupar a área
invadida, além do já destacado fato de que há obstrução do acesso dos moradores da Vila do Bode à
útil e bem conservada Vicinal Catarina”.
 

Nesse sentido, a decisão id. 317951376 suspendeu o cumprimento da reintegração nos termos

da Resolução PRESI 10468182.
 

Contudo, diante da relevância dos eventos informados pelo MPF, a revelar tensões na área do

Projeto de Assentamento, bem como o óbice na circulação das pessoas, que tende a dificultar o acesso aos

aparelhos públicos de saúde;  considerando, ainda, a viabilidade da retomada gradual das atividades, com a

adoção dos cuidados sanitários a fim de evitar a propagação do vírus, e, por fim, a previsão do art. 5º, inc. III,

da RESOLUÇÃO PRESI 10468182/2020, tenho que resta demonstrada a necessidade/urgência do imediato

cumprimento da decisão proferida, isto sem que implique necessariamente no aumento do risco da propagação

(afinal, como explanado pelo MPF, a continuidade da suspensão do cumprimento da medida judicial é que

pode criar cenário de aumento do risco para os moradores do PA Pilão Poente).
 

 
 

DEFIRO o pedido de cumprimento imediato da decisão id. 295668361, cuja determinação
se deu nos seguintes termos:
 

 
 

 
a reintegração de posse da área declarada como FAZENDA SOMBRA DA MATA,

Anapu/PA, com acesso pelo TRAVESSÃO CATARINA KM 43, CEP: 6836-000, localizado no

município de Anapu/PA (interior do Projeto de Assentamento Pilão Poente III); devem os

requeridos desocuparem a área voluntariamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da

ciência desta decisão;
 
 
que os Requeridos permitam a passagem na via descrita nos autos e nesta decisão (acesso

à Vicinal Catarina) por quaisquer pessoas que busquem este acesso. Ao contrário da

deliberação acima, o cumprimento da presente determinação deverá se dar de forma

imediata, a contar da ciência da presente decisão, sob pena de incidência de multa diária no

importe de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento.
 
  

Expeça-se o competente mandado de reintegração de posse, e proceda-se à adoção de todas

as providências necessárias ao cumprimento, já detalhadas no aludido decisum.
 

Cumpra-se com urgência.
 

ALTAMIRA, data da assinatura.
 

(assinado eletronicamente)
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