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PROCESSO: 0002361-62.2014.4.01.3903 
CLASSE: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) 
AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
  
RÉU: SILVINO RODRIGUES ROCHA 
Advogados do(a) RÉU: SUELLEN RAFAELA DE MELO - PA20426, ARNALDO GOMES DA ROCHA
TERCEIRO - PA017276 
  
 
 
 

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 SILVINO RODRIGUES ROCHA.
 

Decisão id. 212887401, pág. 62, de 04 de Novembro de 2014, deferiu o pedido liminar para

reintegração de posse da área assim denominada: lote 1054, ramal Ressaca, do Projeto de Assentamento

Itatá, localizado no Município de Senador José Porfírio/PA.
 

Decisão id. 212887405, pág 10, proferida em razão de informações nos autos de que o réu

vinha praticando atos tendentes ao descumprimento da ordem judicial, fixou novas medidas em desfavor do

réu.
 

Certidão id.212887405, pág. 134, informa o cumprimento da reintegração de posse em

23/09/2019.
 

Digitalizados os autos, o INCRA peticiona (id. 311309936) informando que “a reintegração de

posse não foi efetivada, uma vez que os réus retornaram para a parcela em completa desobediência ao juízo”,

motivo pelo qual pugna pela expedição de nova reintegração de posse.
 

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

Subseção Judiciária de Altamira-PA
Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Altamira-PA
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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se em id. 349702864 requerendo a imediata

expedição de nova ordem judicial.
 

Decido.
 

 
 

Consoante relatado, houve o cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse proferida

na presente ação.
 

Nada obstante, há informação nos autos, colhidas em julho do presente ano, apontando que o

réu voltou a ocupar a área, o que revela reiterado descumprimento de ordem judicial.
 

No ponto, apenas relembro os fundamentos do decisum liminar:
 

Os documentos acostados à inicial demonstram que a posse e a propriedade do imóvel
pertencem ao ente demandante, consoante demonstra a Certidão de fl. 53/54.
Constam, ainda, documentos confirmando que a parcela em questão é objeto de
ocupação irregular pelo requerido, uma vez que não há anuência do INCRA para tal (fl.
30).
 
Em vista da ocupação irregular, constata-se que o demandado fora notificado para
desocupar a área (fl. 37). No entanto, até a presente data, não o fez, o que caracteriza
o esbulho sofrido em desfavor da parte autora.
 
(...)
 
Desta feita, no caso dos autos, constato a plausibilidade jurídica do pedido liminar.
Identifico, também, o perigo na demora, na medida em que a permanência do
requerido na área objeto do esbulho, além de dificultar a implantação do assentamento
das famílias restantes, pode trazer inúmeros danos socioambientais, haja vista os
recorrentes conflitos fundiários envolvendo invasores e beneficiários dos
assentamentos, que por vezes terminam em morte.
 

 
  

Considerando que não houve significativa mudança no cenário de conflitos fundiários na região,

bem como que não há notícia nos autos de que o réu tenha logrado regularização da área, é certo que os

fundamentos supra se mantêm. Em face da recalcitrância do réu, reiteradamente descumprindo os termos do 

decisum, de rigor o imediato cumprimento da ordem judicial.
 

 
 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de reintegração de posse da área lote 1054, ramal

Ressaca, do Projeto de Assentamento Itatá, localizado no Município de Senador José Porfírio/PA.
 

Expeça-se o competente mandado de reintegração de posse, a ser efetivado com o auxílio da

força pública caso o requerido não desocupe a área imediatamente (em face de sua evidente recalcitrância em

cumprir as ordens judiciais proferidas).
 

O Oficial de Justiça deverá atentar para as garantias constitucionais no cumprimento do

mandado, sobretudo a inviolabilidade domiciliar (CF, 5º, XI). Essa obrigação deve constar do mandado
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supracitado.
 

Tendo em vista que o Projeto de Assentamento Itatá é área de grande extensão, a diligência

deve ser acompanhada pelo INCRA a fim de indicar a exata localização da área a ser reintegrada.
 

Além do auxílio na localização da área, deve o INCRA propiciar toda a logística para realização

da reintegração, inclusive a adoção das medidas necessárias para prevenir o contágio da COVID-19,

considerando que tal diligência demanda que outros agentes públicos acompanhem o Oficial de Justiça e que

se trata do deslocamento de agentes públicos para área rural de Senador José Porfírio.
 

Cumpra-se com urgência. Intimem-se.
 

Altamira, data da assinatura.
 

 
 

(assinado eletronicamente)
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