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PROCESSO Nº: 0800576-84.2017.4.05.8504 - REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE 
AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA 
RÉU: JOAO BATISTA DOS SANTOS
9ª VARA FEDERAL - SE (JUIZ FEDERAL TITULAR)

DECISÃO

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO 
E REFORMA AGRÁRIA (INCRA) em face de JOAO BATISTA DOS SANTOS, buscando tutela 
jurisdicional apta a determinar a reintegração de posse de lote situado no povoado Mocambo, município 
de Porto da Folha/SE.

Alega que a área da posse em litígio se encontra inserida dentro do perímetro territorial da Comunidade 
Quilombola Mocambo , sendo que toda a área fora decretada de interesse social desde o Decreto de 20 de 
novembro de 2009. Narra que efetivamente diversos imóveis já foram desapropriados pelo INCRA e 
repassados àquela comunidade, através da associação que os representa, embora o chamado processo de 
desintrusão (retirada de todo não quilombolas) ainda não tenha sido concluído.

Aduz que o Requerido reincide no comportamento de ocupar   área contida no Território 
Quilombola. Além de não ser quilombola, ele ainda traz sérios transtornos, como recentemente a agressão 
sofrida por pessoa da comunidade, conforme fls.58/60 e despacho detalhado da Divisão de Regularização 
Fundiária desta Superintendência Regional do INCRA, fl.62

Liminarmente,  requereu a imediata reintegração de posse, nos termos do art. 562, CPC (ação de força 
"nova").

Com efeito, para a concessão da liminar em ação de reintegração de posse, com força nova, devem ser 
atendidos os requisitos previstos no artigo 56 1 do CPC , quais sejam: posse, esbulho praticado pelo réu, 
data do esbulho e perda da posse, devem estar preenchidos.

Compulsando os autos, observo que a parte autora juntou Decreto de 20 de novembro de 2009 em que 
houve declaração de interesse social da área, e Certidão de Auto-reconhecimento da comunidade 
Mocambo como remanescente das comunidades quilombolas (ID. 4058504.1524387) e demonstrou o 
esbulho praticado pelo réu na área indicada através da documentação trazida nos ID's 4058504.1524393 a 
4058504.1524407, especialmente documentos do ICP nº 1.35.000.000432/2009-96, sentença proferida no 
processo nº  2002.85.00.1852-2 perante o juízo federal da 1ª Vara em Sergipe e a notificação enviada ao 
réu para desocupação da área.

Contudo, deixando o autor de comprovar, ao menos em juízo de cognição sumária, a data efetiva do 
esbulho, inviável o deferimento do pedido liminar nos termos do art. 562, CPC, pois se exige que tal fato 
tenha ocorrido há menos de um ano e dia (art. 558 do CPC). Ressalto que a notificação do réu para 
desocupar a área, neste caso, não é o marco inicial do esbulho.

Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada.

Cite-se o Réu para, querendo, apresentar contestação à presente ação, no prazo legal.

Com a resposta, em havendo preliminares ou documentos, intime-se a parte autora para se manifestar e, 
na mesma oportunidade, especificar as provas que pretende produzir.
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Expedientes necessários.

Propriá/SE, data infra.

Pedro Esperanza Sudário

Juiz Federal Substituto respondendo pela 9ª Vara

Ato nº 784 da CR, de 06 de novembro de 2017
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  EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL DA 9ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE
SERGIPE - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PROPRIÁ

Autos eletrônicos.

O  , pelo procurador da República signatário,MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

vem, à presença de vossa excelência, expor e requerer o que segue.

Trata-se de ação de reintegração de possa promovida pelo INSTITUTO 
NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA em face de JOÃO BATISTA 
DOS SANTOS (também conhecido como "JOÃO DE EDÍGIO", acrescenta o MPF), sob o 
argumento, em apertada síntese, de que o demandado não seria quilombola (ou remanescente 
de quilombo) e estaria causando tumultos diversos e reiterados na comunidade quilombola do 
Mocambo, situada em Porto da Folha/SE, onde reside, inclusive tendo realizado agressões 
físicas a uma quilombola no ano de 2017, fato esse que resultou na adoção de medida judicial 
após atuação do Ministério Público do Estado de Sergipe.

Consignou o INCRA, na petição inicial, que o processo de titulação do Quilombo 
Mocambo ainda não foi concluído, motivo pelo qual compete àquela autarquia adotar as 
medidas cabíveis para desintrusão dos não quilombolas e conclusão do processo de titulação 
em favor dos quilombolas, como aliás determina o art. 15 do Decreto 4.887/2003, cuja 
constitucionalidade foi recentemente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar 
improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3239.

Nos autos do Processo Administrativo 54370.000116/2016-35, que tramita no 
INCRA/SE e cujos excertos constam neste processo judicial, a autarquia acatou a decisão 
tomada pela Associação do Território Remanescente de Quilombola Mocambo e determinou a 
desocupação da área por parte do sr. JOÃO BATISTA DOS SANTOS (vide 
Informação/INCRA/SE/F/n.º 14/2017, de 27.06.2017, de lavra do Superintendente Regional do 
INCRA em Sergipe), no prazo de quinze dias após a notificação.

Foi expedida em 27.06.2017 a NOTIFICAÇÃO Nº F4-01/17 dirigida ao ora 
demandado JOÃO BATISTA DOS SANTOS, com o seguinte teor:

" 1. Em face do processo administrativo acima referido, promovido pela

Associação do Território Remanescente do Quilombo Povoado Mocambo, no

qual está caracterizada a sua condião de não quilombola, com base no Decreto

4.887/2003, e Instrução Normativa/INCRA nº 57/2009,  NOTIFICAMOS V.
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Senhoria a desocupar a área localizada na Rua da Frente, nº 412 do Povoado

Mocambo, localizado no perímetro do Território Remanescente Quilombo

Mocambo, devidamente reconhecido e registrado.

2. Fica V. Senhoria notificado a desocupar a referida área em 15 dias, sob pena

de interposição de ação judicial adequada para o caso."

Conforme certidão exarada na notificação aludida, o sr. JOÃO BATISTA foi 
devidamente notificado em 5 de julho de 2017, no entanto recusou-se a assinar e dar recibo da 
notificação.

O demandado JOÃO BATISTA solicitou e teve cópia integral dos autos do 
processo administrativo; todavia não atendeu à determinação para saída da comunidade 
quilombola em questão, consoante se extrai da Informação/INCRA/SE/F/n.º 29/2017, de 
21.08.2017, na qual se sugeriu a adoção das medidas judiciais cabíveis em razão do 
esgotamento das providências pertinentes na esfera administrativa.

Na decisão cadastrada sob o id 4058504.1538052 e proferida em 1º de dezembro

de 2017, o juiz federal substituto indeferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

Compulsando os autos, observo que a parte autora juntou Decreto de
20 de novembro de 2009 em que houve declaração de interesse social da área,
e Certidão de Auto-reconhecimento da comunidade Mocambo como
remanescente das comunidades quilombolas (ID. 4058504.1524387) e
demonstrou o esbulho praticado pelo réu na área indicada através da
documentação trazida nos ID's 4058504.1524393 a 4058504.1524407,
especialmente documentos do ICP nº 1.35.000.000432/2009-96, sentença
proferida no processo nº 2002.85.00.1852-2 perante o juízo federal da 1ª Vara
em Sergipe e a notificação enviada ao réu para desocupação da área.

Contudo, deixando o autor de comprovar, ao menos em juízo de
cognição sumária, a data efetiva do esbulho, inviável o deferimento do pedido
liminar nos termos do art. 562, CPC, pois se exige que tal fato tenha ocorrido
há menos de um ano e dia (art. 558 do CPC). Ressalto que a notificação do réu
para desocupar a área, neste caso, não é o marco inicial do esbulho.

Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada.

Infere-se da decisão judicial parcialmente transcrita que a liminar foi indeferida por

força de o esbulho combatido na petição inicial ter ocorrido, de acordo com a decisão, há mais

de ano e dia, superando portanto o prazo estabelecido no art. 588 do CPC.

Com a devida vênia, a decisão merece ser reconsiderada, o que passa a

demonstrar, sucintamente, o MPF.

É que, ao contrário do que se entendeu na decisão repreendida, não há prova de

que o esbulho praticado pelo demandado seja superior a ano e dia.

Isso porque o processo administrativo que, sob o crivo do contraditório, concluiu

pela sua exclusão/desintrusão da parte demandada da comunidade quilombola Mocambo, em

Porto da Folha/SE, somente foi finalizado em 2017, vindo o demandado a ser notificado apenas

em 5 de julho de 2017, como noticiado linhas atrás.

Antes disso, conquanto o demandado já vivesse na comunidade quilombola, não
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havia contra ele determinação para que de lá saísse por parte do INCRA, o que, repita-se,

somente veio a ocorrer em julho de 2017, cerca de quatro meses antes do ajuizamento da ação

de reintegração de posse. Foi somente a partir do desatendimento a essa notificação que,

incontroversamente, a posse do demandado tornou-se injusta, dando ensejo à ação de

reintegração de posse.

Esse é o entendimento da jurisprudência majoritária dos Tribunais Federais

quando se trata de hipótese inadimplemento contratual, conforme exemplificam as seguintes

ementas:

PROCESSO CIVIL. PAR. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL.
LEI N. 10.188/01, ART. 9º CONSTITUCIONALIDADE. INADIMPLÊNCIA.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei nº
10.188/07, que institui o programa de arrendamento residencial, prevê no artigo
9º que, diante do inadimplemento no arrendamento, findo o prazo da
notificação ou interpelação, sem pagamento dos encargos em atraso, fica
configurado o esbulho possessório que autoriza o arrendador a propor a
competente ação de reintegração de posse. 2. Não realizados o pagamento
das prestações em atraso e dos encargos, torna-se injusta a posse a

 3.ensejar a propositura da competente ação de reintegração de posse.
Outrossim, constatado que o imóvel objeto do contrato de arrendamento
residencial não foi utilizado como moradia do arrendatário e de sua família,
caracterizado está o descumprimento do contrato, dando ensejo, à rescisão
contratual e à retomada do bem pela Caixa Econômica Federal. 4. O Código de
Defesa do Consumidor também, não enseja juízo de nulidade da cláusula
contratual que estipule a reintegração de posse, visto que tal cláusula tem
fundamento na própria lei. 4. Recurso desprovido.

(AI 00201598020164030000, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA
RIBEIRO, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/03/2017
..FONTE_REPUBLICACAO:.)

CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SFH. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. VIA INADEQUADA.
DOMÍNIO COMPROVADO. IMÓVEL INDIVIDUALIZADO. POSSE INJUSTA. 1.
Cuida-se de apelação interposta de sentença que julgou procedente o pedido,
declarando o domínio da autora, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, sobre o
imóvel e, consequentemente, condenando os promovidos ou outrem que tenha
ingressado no referido imóvel no curso da presente ação a restituir o bem à
instituição financeira proprietária. O ilustre sentenciante ainda deferiu o pedido
da CAIXA para arbitrar o valor de R$ 100,00 (cem reais), a título de taxa de
ocupação, a ser pago mensalmente pelos promovidos à requerente até o
deslinde final da presente demanda. 2. A alegação de intempestividade do
apelo interposto pelos réus não procede. A publicação da sentença ocorreu no
Diário Oficial em 23.10.2012 e a apelação foi interposta no 14º dia do prazo
recursal, em 06.11.2012, consoante protocolo constante da folha de rosto do
mencionado recurso. 3. Numa ação reivindicatória se discute, tão somente, o
domínio sobre um determinado imóvel. Para tanto, exige-se, apenas, a prova
da propriedade do bem, individualizando-o, além, é claro, de prova da posse
injusta de outrem sobre a coisa reivindicada. Não se admite, portanto, nessa
espécie de ação, qualquer discussão acerca da nulidade do procedimento de
execução extrajudicial por meio do qual se adquiriu a mencionada propriedade,
por não ser o momento adequado para tanto. Desta feita, pretendendo o réu
numa ação de reivindicação discutir a legalidade desse procedimento, deverá
ajuizar uma ação anulatória de execução extrajudicial, de natureza autônoma,
via adequada para fundar tal discussão. Precedentes desta e. Tribunal: AC
200781000012041, Desembargador Federal Marcelo Navarro, TRF5 - Terceira
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Turma, DJE - Data::12/03/2012 - Página::185; e AC 200481000243992,
Desembargador Federal Francisco Wildo, TRF5 - Segunda Turma, DJE -
Data::17/09/2009 - Página::727. 4. Restou devidamente provada a
consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob o nº 13971 em nome
da CAIXA, em julho de 2009. Também restou devidamente comprovado que
os réus passaram a ter a posse injusta do bem a partir do momento em
que deixaram de pagar as prestações do financiamento imobiliário
correspondente. Eles próprios reconhecem, no curso da ação, que
deixaram de pagar as prestações, em razão de dificuldade financeira, mas

 5. Mesmo que se entendesse possível aque continuaram lá residindo.
alegação de outros fatos em sede de ação reivindicatória, ainda assim não
haveria como se acolher a tese dos apelantes. Eles sustentam que a perda do
imóvel onde residem foi injustiça, uma vez que o problema do atraso das
prestações poderia ter sido resolvido de forma conciliatória. No entanto, restou
inconteste nos autos a resistência perpetrada por eles próprios em se submeter
a qualquer tipo de negociação da dívida, eis que, apesar de pessoalmente
notificados para purgar a mora, negaram-se a exarar na certidão a nota de
ciente, ficando, no entanto, com um via do documento. Portanto, há evidente
contradição nos argumentos apresentados pelos requeridos, porquanto é clara
a intenção deles de dificultar o procedimento de notificação extrajudicial
iniciado pela CAIXA. 6. O arbitramento de aluguel pela ocupação do imóvel,
durante o curso do processo, mostra-se justo, além de razoável o valor
estabelecido, eis que a CAIXA ficará impossibilitada de usar, gozar e dispor de
sua propriedade enquanto não julgado definitivamente o feito. Apelação
improvida.

(AC 00019035820114058100, Desembargador Federal José Maria Lucena,
TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data::27/02/2014 - Página::197.)

Se assim é no caso de inadimplemento contratual (em benefício de bancos),

certamente outro não há de ser o entendimento na hipótese em que a posse de trecho de terra

quilombola por quem assim não se identifica deixa de ser admitida pelos quilombolas em razão

de graves conflitos gerados, no caso, pela parte demandada.

O esbulho somente surgiu após o desencadeamento dos conflitos, a conclusão do

processo administrativo nos quais eles, conflitos, foram apurados e a expiração do prazo para

que o demandado se retirasse da comunidade quilombola.

Vale salientar que o próprio TRF-5 já reconheceu a posse mansa e pacífica dos

quilombolas das terras onde fica localizado a Comunidade Mocambo em Porto da Folha, já

tendo emitido, inclusive, decisão reintegratória da posse deles, como se mostra:

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONEXA COM INTERDITO PROIBITÓRIO.
VÁRZEA ÀS MARGENS DO SÃO FRANCISCO. TERRA OCUPADA POR
REMANESCENTES DE QUILOMBOLAS. POSSE IMEMORIAL
COMPROVADA. DOMÍNIO RECONHECIDO EM TÍTULO EMITIDO PELA
UNIÃO. ART. 68 DO ADCT. 1. Área de várzea situada às margens do Rio São
Francisco, no Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe, ocupada desde
tempos imemoriais por quilombolas e seus descendentes, conforme farta prova
formada nos autos, a saber: a) levantamento prévio em documentos paroquiais;
b) parecer da Fundação Cultura Palmares; c) fotografias da área permeada
pelo plantio de culturas de subsistência; e d) depoimentos colhidos em
audiência. 2. Demonstrada a posse mansa e pacífica dos moradores do
Povoado Mocambo, no exercício desde tempos imemoriais dos atributos
inerentes à propriedade, fica caracterizada a visibilidade do domínio, nos
termos da teoria objetiva positivada pelo art. 196 do Código Civil de 2002.
3. Evidenciado o esbulho, resultante de ameaças combinadas com
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iniciativas legítimas formalizadas em ações judiciais que culminaram no
afastamento dos possuidores da área disputada, deve-se converter o
interdito proibitório em ação de reintegração, em face da natureza

 4.fungível das ações possessórias, com fundamento no art. 920 do CPC.
O título emitido pela União com base no artigo 68 do ADCT não constitui direito
novo, apenas reconhece e certifica um direito preexistente desde a
promulgação da Constituição da República, em 5 de outubro de 1988. 5.
Apelação provida.

(AC 200105000424281, Desembargador Federal Frederico Dantas, TRF5 -
Terceira Turma, DJ - Data::28/04/2008 - Página::488 - Nº::80.)

Portanto, diferentemente do que constou na decisão cuja reconsideração se

requer, na situação em apreço  não decorreu o prazo de ano e dia entre o surgimento do

esbulho (no caso, o não atendimento à notificação do INCRA para desintrusão da terra

quilombola do Mocambo, em Porto da Folha/SE) e o ajuizamento da petição inicial, de maneira

que, nos termos do art. 558 do CPC, é cabível o deferimento de tutela provisória para que haja

a imediata reintegração de posse em favor da parte autora com a consequente desintrusão da

parte demandada do local em que se encontra.

Ante o exposto, requer o MPF a reconsideração da decisão presente no id

4058504.1538052 e o deferimento integral da liminar pleiteada na petição inicial, com base na

fundamentação exposta.

Propriá/SE, 28 de fevereiro de 2018.

assinatura eletronicamente

FLÁVIO PEREIRA DA COSTA MATIAS

Procurador da República
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PROCESSO Nº: 0800576-84.2017.4.05.8504 - REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE 
AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA 
RÉU: JOAO BATISTA DOS SANTOS
9ª VARA FEDERAL - SE (JUIZ FEDERAL TITULAR)

DECISÃO

Trata-se de pedido formulado pelo Ministério Público Federal lançado no ID. 4058504.1689121 em que
requer, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, a reconsideração da decisão juntada no ID.
4058504.1538052 e o deferimento integral da liminar pleiteada na petição inicial, com base na
fundamentação apresentada.

Alega que, na situação em apreço, não há prova de que o esbulho praticado pelo demandado seja superior
a ano e dia, pois o processo administrativo que concluiu pela desintrusão da parte demandada da
comunidade quilombola Mocambo, em Porto da Folha/SE, somente foi finalizado em 2017. Decisão da
qual foi notificado o requerido apenas em 5 de julho de 2017.

Defende que o esbulho somente surgiu após o desencadeamento dos conflitos e a conclusão do processo
administrativo com a expiração do prazo para que o demandado se retirasse da comunidade quilombola.

Feito esse aligeirado relato da causa, passo a decidir. Fazendo-o, inicio por dizer que, a meu ver, merecem
acolhida os argumentos lançados pelo órgão ministerial.

De fato, como já consignado na decisão colacionada no ID. 4058504.1538052, para a concessão da
liminar em ação de reintegração de posse, com força nova, devem estar demonstrados os requisitos
previstos no artigo  1 do  , quais sejam: a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a56 CPC
perda da posse.

Muito bem, no caso dos autos, observa-se que o esbulho praticado pelo réu na área indicada restou
demonstrado através do Processo Administrativo 54370.000116/2016-35 em tramitação no INCRA (ID.
4058504.1524407). Processo em que a autarquia acatou a decisão tomada pela Associação do Território
Remanescente de Quilombola Mocambo e expediu, em 26/06/2017, a Notificação nº F4-01/17 ao
demandado para efetuar a desocupação da área. A cientificação do requerido deu-se, efetivamente, em 5
de julho de 2017.

Ora, parece-me acertado o entendimento de que o início do esbulho, para fins da concessão da liminar nos
termos do art. 561, deve ser considerado a partir do não atendimento à notificação do INCRA para
desintrusão da terra quilombola do Mocambo, em Porto da Folha/SE, ocorrida em 05/07/2017. Isso
porque foi somente a partir daí que a posse qualificou-se como de má-fé.

Noutro dizer, o reconhecimento da condição de não quilombola do requerido somente ocorreu com a
conclusão do Processo Administrativo n.º 54370.000116/2016-35 pelo INCRA, que culminou na
determinação de exclusão daquele da comunidade Mocambo e na sua notificação em 05/07/2017. Data a
partir da qual considero existente o esbulho.

Outro fosse o entendimento ineficaz seria o procedimento de desintrusão conduzido pelo INCRA.

Portanto, conforme exposto pelo MPF, no caso em tela, não decorreu o prazo de ano e dia entre o
surgimento do esbulho (05/07/2017) e o ajuizamento da petição inicial (25/11/2017).
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Sendo assim, preenchidos todos os requisitos do art. 561 do CPC, o deferimento do pedido liminar, nos
termos do art. 562 do CPC, é medida que se impõe.

Ante o exposto,  a liminar pleiteada.DEFIRO

Expeça-se  em favor do INCRA.MANDADO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Expedientes necessários.

 

Propriá/SE, data infra.

 

ADRIANA FRANCO MELO MACHADO

Juíza Federal
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