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Decisão Decisão



 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

 

JUÍZO DA VARA AGRÁRIA DA COMARCA DE ALTAMIRA. Em correição.  

 
 
 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR 
 

PROCESSO Nº 0003620-53.2014.8.14.0005
 

REQUERENTE: ANTÔNIO BORGES PEIXOTO
 

ADVOGADO(A): EDMAR TEIXEIRA DE PAULA, OAB/GO 2482-A,  EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR,

OAB/GO 19379; RUTILEIA EMILIANO DE FREITAS TOZETTI, OAB/PA 25.676-A,   
 

REQUERIDOS: SEVERIANO MARQUES MAFRA e OUTROS
 

ADVOGADO(A): DEFENSORIA  PÚBLICA
 

IMÓVEL: “FAZENDA MARIA AMÉLIA” encravada em parte do lote 96 da Gleba Bacajá, área total de

2.248,8745ha (dois mil duzentos e quarenta e oito hectares, oitenta e sete ares e quarenta e cinco centiares)  
 

DESPACHO
 

R.h.
 

2.                                            

Verifico petição protocolizada nesta data pela Defensoria Pública Agrária (id n.º 60937954), trazendo

aos autos novas denúncias de que estaria sendo realizada a reintegração de posse na área do Lote 96, da

Gleba Bacajá, em Anapu/PA, com uso de arma de grosso calibre e que teriam sido queimadas duas casas

de dois trabalhadores rurais. 

Informa ainda que um dos ocupantes do lote 96 teria afirmado em atendimento telefônico àquela

defensora agrária, que duas caminhonetes pratas e um carro pequeno, com uns 10 homens,

encapuzados, vestindo preto, com armas grandes, atearam fogo em casas da referida ocupação, revistado

pessoas e afirmado estarem dando cumprimento à reintegração de posse. 

Anoto que em 22/02/2022 este juízo, tendo recebido denúncias similares, determinou diversas

diligências, inclusive junto à Corregedoria da Polícia Civil. 

O cumprimento da ordem de reintegração, neste momento se encontra suspenso, conforme disposto na

sentença: 

“(...) norteado pala recomendação n.º 90 de 02.03.2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ que

recomenda cautela na determinação de despejos coletivos em áreas urbanas e rurais como medida

prevenção à propagação da infecção pelo novo coronavírus, durante a pandemia, bem como atento às
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diretrizes estabelecidas na Resolução n.º 10/17.10.2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos –

CNDH (Lei 12.986 / 02.06.2014), em razão das medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19

(novo coronavírus) classificado como pandemia pela OMS, suspendo o cumprimento do mandado de

reintegração de posse originado desta decisão pelo prazo de 01 ( hum) ano, evitando, assim, a

aglomeração de pessoas, fato incompatível com as medidas de prevenção do contágio pelo COVID-

19.(...)”. 
 

Deste modo não há qualquer ordem exarada por este juízo autorizando o cumprimento da ordem de

reintegração bem como não há qualquer decisão do 2º grau em sede do recurso de apelação. Ademais,

ainda que assim não fosse, do mesmo modo estaria suspensa qualquer ordem de reintegração em razão

da medida cautelar deferida na ADPF 828.
 

Feitas estas anotações, determino:
 

1. Considerando o acirramento do conflito social, designo inspeção judicial na área para o dia 25/05/2022

às 10h. Solicite-se efetivo da polícia militar para acompanhamento deste magistrado; 

  

2. Oficie-se ao Comando Regional da Polícia Militar em Altamira requisitando a presença de Tropa Policial

Especializada para dar segurança à integridade física dos requeridos moradores da área em conflito pelo

prazo de trinta (30) dias, devendo ser dado execução a esta ordem no prazo máximo de 48 horas,

considerando a situação de emergência; 

3.Oficie-se à Delegacia de Polícia de Conflitos Agrários de Altamira para que proceda o necessário para

que no prazo de 72h encaminhe a este juízo relatório informativo da atual situação de violência da área em

referência bem como os encaminhamentos feitos; 

4. Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará e à Ouvidoria Agrária do TJ-PA,

informando-se a situação de conflito; 
 

5. Com todos os expedientes acima determinados, encaminhe-se cópia da sentença prolatada no presente

feito, informando que não houve medida liminar deferida em favor do autor no curso do processo, não

havendo por conseguinte sido feita qualquer desocupação forçada ao longo da instrução processual;
 

6. Comunique-se ainda às Polícias Civil e Militar em Altamira e Anapu, bem como ao  Delegado da DECA

que deverão: a) abster-se de promover reintegração de posse sem ordem judicial; b) abster-se de executar

decisão judicial sem determinação judicial que reconheça o descumprimento e determine a execução;
 

7. Intime-se o autor por sua defesa constituída nos autos;
 

8. Intime-se o Ministério Público; 
 

9. Intime-se a Defensoria Pública Agrária;
 

10. Cumpra-se com urgência;
 

  

Altamira, 11 de maio de 2022. 
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Antônio Fernando de Carvalho Vilar 

Juiz de Direito    
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