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PRM-ALTAMIRA-PA-MANIFESTAÇÃO-2046/2020

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA VARA FEDERAL DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALTAMIRA - PA
 
 
 
REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE n. 0002361-62.2014.4.01.3903
AUTOR: INCRA
RÉU: SILVINO RODRIGUES ROCHA
 
    
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da
República signatário, comparece perante Vossa Excelência, respeitosamente, para expor e
requerer o que segue.

 

1. Síntese processual

 

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta pelo INCRA em desfavor
de SILVINO RODRIGUES ROCHA.

A autarquia agrária, em sua última manifestação processual, bem sintetiza a
controvérsia (sem grifo no original):

 

Trata-se de pedido de medida judicial para efetivar, finalmente, reintegração
de posse em favor do INCRA deferida há anos, mas solenemente
desrespeitada em virtude de comportamento recalcitrante dos réus
Silvino Rodrigues Rocha e Antônio Carlos da Silva (genro do Sr.
Silvino).

(...)

Certidões de fls. 254 a 257 dos autos dão conta da intimação e da efetivação
da reintegração na posse ainda em 2019, por intermédio do inestimável
apoio da Justiça Estadual.
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Também foram sumariadas informações apresentadas por servidores do INCRA
que dão conta do seguinte (sem grifo no original):

 

Senhor Chefe, apesar de conter certidões do cumprimento da reintegração de
posse em face de SILVINO RODRIGUES ROCHA e ANTÔNIO CARLOS
DA SILVA (genro do Silvino e também réu na ação), podemos afirmar que
a reintegração de posse não foi efetivada, uma vez que os réus
retornaram para a parcela em completa desobediência ao juízo. 

Não é a primeira vez que a diligência de reintegração é realizada e há o
retorno dos réus à parcela ocupada irregularmente. Inclusive existe a
Ação Penal nº 0003344-22.2018.4.01.3903 em face de SILVINO
RODRIGUES ROCHA, que trata do primeiro retorno dos réus à área,
mediante a expulsão das famílias reassentadas pelo INCRA, com decisão
judicial aceitando a denuncia oferecida, conforme  SEI 4584537.

Aproveitamos para solicitar, inclusive, manifestação do Sr. Superintendente
Substituto Regional da SR(30), Almir de Vasconcelos Uchoa Segundo, que
na época em que foi chefe desta UAE teria recebido fotos e mensagens dos
reintegrados, aparentemente configurando-se retorno à parcela dias após à
última diligência de reintegração de posse realizada em 23/09/2019.

 

A Procuradoria Federal aduz que o "INCRA, por sua vez, corrobora com as
informações de que houve retorno à área", razão pela qual requereu "expedição de nova
ordem de reintegração de posse".

A questão em mesa, portanto, diz respeito à necessidade de adoção de medidas
para efetiva observância e cumprimento de ordem de reintegração de posse já determinada
pelo Juízo mas afrontada pela parte requerida.

 

2. Pandemia de Covid-19: compatibilização entre distanciamento social e
continuidade da prestação jurisdicional em matérias de conteúdo urgente

 

De saída, cumpre enaltecer a elogiosa abordagem encampada no âmbito da
jurisdição do TRF-1ª no que se refere à temática das atividades desencadeadas em tempos de
pandemia de Covid-19.

De fato, de um lado, é indispensável a adoção de medidas que, a um só tempo,
permitam a proteção dos agentes públicos investidos na missão da realização da Justiça, bem
como evitem que os órgãos que atuam nessa ambiência não funcionem como propulsores de
maior disseminação do novo coronavírus. De outro, convém realçar as exitosas ferramentas
tecnológicas experimentadas a fim de manter, mesmo com distanciamento social, a necessária
continuidade da atividade jurisdicional, serviço público, por excelência, de conteúdo essencial
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e cuja continuidade decorre nitidamente da ordem constitucional, forte na indispensável
inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CRFB).

Associado a esse contexto, destaca-se a proeminência da avaliação das
especificidades locais a fim de que questões que gravitam em torno dessa problemática sejam
equacionadas, assegurando-se, no que couber, ampla autonomia decisória para cada Juízo.

Em outras palavras, a particularidade do caso concreto, à luz do prudente
exame jurisdicional, é o instrumento mais adequado para conciliar dois vetores essenciais: o
distanciamento social e a continuidade da atividade jurisdicional tempestiva, adequada e
efetiva.

Nesse sentido, sempre que possível, devem ser adotadas soluções que alcancem
a implementação de comandos judiciais independentemente de participações presenciais de
agentes públicos. Nada obstante, emergem questões de índole igualmente emergencial que não
podem ser prolongadas por uma ainda incerta eliminação de riscos de contágio, impondo
pronta atuação estatal, desde que observados os protocolos de proteção da incolumidade dos
agentes que presentam o Estado.

Esse é o contexto, a rigor, subjacente à normatização estampada pelo TRF-1ª,
conforme se depreende da RESOLUÇÃO - PRESI 10468182/2020, com redação conferida
pela RESOLUÇÃO - PRESI 11007391/2020, que prescreve (sem grifo no original):

 
Art. 1º AMPLIAR  até dia 29 de setembro de 2020 o prazo de prorrogação
previsto no art. 1º da Resolução Presi 10383341, de 10 de junho de 2020 e
estabelecer medidas para a retomada dos serviços jurisdicionais e
administrativos presenciais no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região
(Tribunal, seções e subseções judiciárias vinculadas).

Art. 2º O restabelecimento das atividades presenciais nas unidades
jurisdicionais e administrativas da Justiça Federal da 1ª Região ocorrerá de
forma gradual e sistematizada, observada a implementação das regras de
segurança sanitária previstas nesta Resolução, como forma de prevenção e
redução dos riscos de disseminação e contágio pelo novo
coronavírus(causador da Covid-19).

§ 1º O restabelecimento das atividades presenciais ocorrerá por etapas, sendo
iniciada a etapa preliminar, em 30 de setembro de 2020 e se estenderá até
10 de novembro de 2020, nas localidades da 1ª Região em que forem
constatadas condições sanitárias e de atendimento de saúde pública que a
viabilizem.

(...)

Art. 3º Ficam restabelecidos, no Tribunal, nas seções e subseções judiciárias
da 1ª Região, a partir de 30 de setembro de 2020, os serviços jurisdicionais
presenciais, com a retomada integral dos prazos dos processos físicos.

(...)

Art. 5º Na etapa preliminar de retomada das atividades presenciais, fica
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autorizada, no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região, a realização
presencial dos seguintes atos processuais, que não puderem ser realizados
remotamente:

I – audiências envolvendo réus presos; adolescentes em conflito com a lei em
situação de internação; crianças e adolescentes em situação de acolhimento
institucional e familiar, e outras medidas, criminais e não criminais, de
caráter urgente, quando declarada a inviabilidade da realização do ato de
forma integralmente virtual, por decisão judicial;

(...)

III – cumprimento de mandados judiciais por servidores que não estejam
em grupos de risco, utilizando-se de equipamentos de proteção individual,
desde que o cumprimento do ato não resulte em aglomeração de pessoas ou
reuniões em ambientes fechados;

(...)

§ 1º Permanece assegurada a apreciação das seguintes matérias:

(...)

II – medidas liminares e de antecipação de tutela de qualquer natureza,
inclusive no âmbito dos juizados especiais;

 

Como se vê, a norma de regência não exclui a apreciação judicial de medidas
urgentes e, por consequência, sua efetivação, sempre que realmente inviável a integral
realização virtual dos atos processuais pertinentes.

Reconheça-se que é possível se argumentar que nem toda e qualquer medida
urgente seria suscetível desse regime, mas certamente o são os casos em que a urgência
desvelar efetivo risco de perecimento do direito.

Vale dizer, não se trata de exceção baseada simplesmente em tutela de urgência
concedida à luz da inadequação de se aguardar o trânsito em julgado do provimento
jurisdicional, mas sim de necessária concretização de comando judicial cujos efeitos práticos
ao menos parcialmente podem esvair se se aguardar o pleno controle da pandemia de Covid-
19.

Ante esse quadro, ainda que se reconheça certa parcimônia na delimitação de
quais são as medidas urgentes que exigem pronta apreciação e efetivação judicial, o fato é que
há uma gama de situações que devem ser casuisticamente identificadas e desafiam imediata
resposta, seja para tutelar os interesses endoprocessuais, seja para reafirmar a presença do
Estado na resolução dos conflitos submetidos ao Poder Judiciário.

 

3. Particularidades que impõem a imediata implementação da tutela de
urgência concedida
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A urgência de efetiva implementação da reintegração de posse, no caso
concreto, salta aos olhos. Com efeito, impressiona o fato de que não se está diante de um
esbulho possessório isolado.

Ao contrário, a manifestação do INCRA dá conta de prévio comando judicial
de reintegração de posse em desfavor do requerido. Contudo, a ordem teria sido descumprida,
tanto que motivou o ajuizamento de ação penal pertinente.

Não bastasse esse primeiro esbulho, que foi seguido do descumprimento da
ordem judicial, noticia-se um terceiro fato, consistente em nova burla à autoridade do
comando emanado deste Juízo.

Vale dizer, em contexto não totalmente esclarecido, foi atestada a efetivação da
ordem de reintegração de posse. Nada obstante, em poucos dias, a parte requerida teria
novamente ingressado irregularmente na posse do imóvel.

Evidencia-se, de modo cristalino, tentativa deliberada de resistência e oposição
à autoridade do pronunciamento jurisdicional, resultando, em verdade, numa espécie de
suposição de um estado de coisas completamente avesso ao Direito, como se os atos de
grilagem não se submetessem ao escrutínio judicial.

O quadro descrito, em verdade, retrata que, na prática, a reintegração de posse
não tem se revelado exitosa, especialmente pela recalcitrância da parte em requerida em
respeitar, de fato e de direito, a autoridade das decisões proferidas pelo Poder Judiciário,
configurando evidente hipótese de atentado.

Evidencia-se, portanto, a mais não poder, verdadeira e inaceitável confusão
entre esferas pública e privada e, no mínimo, conduta que revela ousadia e menoscabo à
capacidade de resposta do poder público.

E a grave situação de saúde pública, no caso concreto, ao invés de impedir a
reintegração, a impõe.

À obviedade, não cabe potencializar a pandemia de Covid-19 como uma
oportunidade para acelerar uma empreitada dirigida à grilagem de terras, cenário a exigir que o
comando judicial já efetivado seja objeto de pleno, efetivo e imediato cumprimento, eis que as

práticas de ilícitos não se submetem a paralisações e exigem enfrentamento contínuo[1].

Desse modo, a pandemia não funciona como manto imunizante a proteger
ações de grilagem ou esbulhos possessórios arquitetados para resultar em dilapidação e desvio
do patrimônio público imobiliário, tampouco como forma de contornar o império da
Constituição e das leis da República.

O cenário descrito, a rigor, demanda adoção de instrumentos mais enérgicos. A
esse respeito, impende assinalar que, ao dispor sobre os poderes judiciais, o art. 139, CPC/15,
prescreve, com nitidez, que incumbe ao Juiz ordenar e dirigir o processo, bem como
"determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
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necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial", conferindo ao Estado-Juiz
verdadeiro poder mandamental atípico, ou seja, que não se condiciona de forma estanque a
formalizações predeterminadas.

 
4. Diante do exposto, o Ministério Público Federal comparece em Juízo para o

fim de: i) reiterar interesse na intervenção no feito; ii) encampar o pedido formulado pelo
INCRA, rogando por novo pronunciamento jurisdicional que renove a ordem da reintegração
de posse; iii) excepcionalmente, requerer que a nova ordem seja efetivada imediatamente,
mesmo durante o atual quadro de pandemia, segundo as prudentes condições que Vossa
Excelência reputar necessárias e/ou convenientes; iv) considerando que, diante da postura da
parte requerida, foram infrutíferos os atos anteriormente adotados, postula pela adoção de
todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, sugerindo-se,
sem prejuízo de outras ações que o Juízo considerar pertinentes, o acionamento de forças
policiais para que monitorem e permaneçam na área em tempo suficiente a inibir o retorno da
parte requerida.

Sem prejuízo, o Ministério Público Federal requer intimação quanto a todos
os atos processuais praticados nos presentes autos, sobretudo os de cunho decisório.

 

Altamira, 8 de outubro de 2020.

 

assinado eletronicamente
MATHEUS DE ANDRADE BUENO
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Notas

1. ^ https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/opiniao/2020/03/31/grileiros-madeireiros-e-garimpeiros-nao-fazem-
home-office.htm
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