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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Quarta Câmara Cível 

Processo:  8023897-71.2021.8.05.0000AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JONAS ASSIS DE ALMEIDA

Advogado(s): GILVAN NASCIMENTO OLIVEIRA (OAB:5701800A/BA), ERNESTO GUEVARA BOMFIM DE OLIVEIRA
(OAB:0061718/BA), IDERCIVAL NOGUEIRA (OAB:0033209/BA)

AGRAVADO: PATRICK ALVES DOS SANTOS NERY

Advogado(s): JORGE DOS SANTOS SANTANA (OAB:0051725/BA), IASMIM BATISTA DE ALMEIDA SANTOS
(OAB:0052904/BA)

 

DECISÃO

 

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JONAS ASSIS DE ALMEIDA em face da
decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Comercial, Consumidor e Registros Públicos da
Comarca de Porto Seguro, que, nos autos da ação de reintegração de posse n.
8002423-23.2021.8.05.0201, movido por PATRICK ALVES DOS SANTOS NERY,
concedeu a tutela provisória para determinar a desocupação da área objeto do litígio, a partir
do recebimento do mandado de intimação.

 

Em suas razões, o agravante afirma, preliminarmente, a ausência de citação dos réus e a falta
de legitimidade processual da parte agravada.

 

No mérito, o agravante sustenta que “Os imóveis e seus respectivos proprietários são
conhecidos por todos os moradores da região. Razão pela qual, ao tomar conhecimento da
ilegal retirada de areia e, após pesquisas, dos documentos forjados em que o sr. Agenildo
Oliveira Lino declara ser posseiro, com o único intuito de, em conluio o sr. Patrick Alves dos
Santos Nery e outros, provocar desmatamento, danos ambientais diversos e retirada de areia
sem autorização os órgãos ambientais, resolveram por ocupar, com a finalidade de dar uma

.”.destinação social e transformar os imóveis em uma área da reforma agrária

 

Aduz que a ocupação se deu de forma mansa e pacífica, com o objetivo de transformar uma
terra improdutiva, objeto de fraude, desmatamento, danos ambientais diversos e retirada de
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areia sem autorização dos órgãos ambientais, em uma área de produção de alimentos
saudáveis, onde as famílias possam morar, trabalhar e viver com dignidade.

 

Alega que os requisitos para a reintegração de posse não foram atendidos, nos termos do que
dispõe o art. 561 do CPC, devendo ser mantidas as famílias na posse dos imóveis.

 

Requereu a reforma da decisão agravada, para extinguir o processo de origem, sem resolução
de mérito, diante da carência de legitimidade processual. Subsidiariamente, requer a
concessão de efeito suspensivo ao recurso e, em caráter definitivo, a cassação da decisão
liminar. Pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça.

 

 

Em despacho de Id 17792356, deferiu-se a gratuidade da justiça recursal e determinou-se a
oitiva do Ministério Público antes da apreciação do pleito liminar.

 

A douta Procuradora de justiça atuante no feito declinou da manifestação antes da oitiva da
parte contrária, pugnando por nova vista após as contrarrazões ou eventual decurso do prazo
(Id 18299431).  

 

Em petição de Id 18318777, o Agravante defende a aplicação da ADPF 828 MC/DF à
situação em cotejo e pugna, mais uma vez, pela concessão do efeito suspensivo. 

 

É o relatório. Decido.

 

À luz do art. 1.019, I, do CPC, o relator do agravo de instrumento poderá "atribuir efeito
suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a
pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.

 

Por sua vez, o art. 995, parágrafo único, esclarece que “A eficácia da decisão recorrida
poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade

”.de provimento do recurso
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Acerca das preliminares, nota-se que não há notícias acerca do cumprimento do mandado de
reintegração de posse, mas apenas o envio de Ofício ao Delegado de Polícia, para abertura de
inquérito policial, conforme determinado na decisão de ID n° 17608184 – pág. 112/113.

 

Registre-se que a alegação do agravante, de que tomou ciência do teor da decisão agravada
por meio da Polícia Militar, não importa em violação à regra processual, tendo em vista que
não se deu a efetivação dos atos determinados pelo Juízo , entre eles, o cumprimento doa quo
próprio ato de reintegração que, decerto, necessitaria de auxílio da força policial.

 

Não merece acolhimento, ainda, a alegação de ilegitimidade da parte agravada, porquanto os
documentos colacionados à petição inicial do processo de origem apontam a condição de
arrendatário da área em litígio (ID n° 113781559).

 

De acordo com o artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao Autor provar a sua
posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a
continuação da posse, embora turbada ou a perda da posse, na ação de reintegração.

 

Desta forma, ao analisar o pedido de liminar de reintegração de posse, o juízo deve verificar a
presença de tais requisitos estabelecidos pela lei, bem como os deveres de cautela. Se
constatada que a ação está devidamente instruída, deve deferir a liminar, antes mesmo de
ouvir a parte contrária, e isto não representa ilegalidade, pois está previsto no artigo 562 do
Código de Ritos.

 

, a análise superficial da prova coligida revela que a parte agravada detém a posse daIn casu
área ocupada pela parte agravante e outras pessoas.

 

Ressalte-se que o recorrente afirma que a ocupação se deu em 18/07/2021, embora os autos de
origem apontem a data de 20/06/2021 como início da ocupação, conforme boletim de
ocorrência policial (ID n°113781578).

 

Também merece ser salientado que, em despacho recente, proferido no dia 12/08/2021, o
juízo precedente determina que:
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“A parte autora noticia o não cumprimento da liminar diante da falta de apoio da
Polícia Militar no sentido de, juntamente com o oficial de Justiça, efetivar a
desocupação da área.

 

De fato, o retardo na efetivação da ordem de reintegração de posse somente agrava
mais ainda a situação porque, como sói acontecer comumente em processos dessa
espécie, ao saber da ordem de reintegração de posse os invasores intensificam as
construções e angariam ainda mais esbulhadores.

Intime-se o Comandante do Batalhão local a, no prazo de 24 horas, informar o juízo
os motivos pelos quais a ordem ainda não foi cumprida e as providências que estão
sendo tomadas para o seu cumprimento, pois já se passaram mais de 30 dias.

O ofício deve ser entregue pessoalmente ao Comandante. Faça essa ressalva no
 (ID n° 126655543 dos autos de referência - grifos nomandado, em destaque.”.

original)

 

Com efeito, no que se refere aos fundamentos do  vergastado, manifestou-se odecisum
magistrado primevo nos seguintes termos:

 

[...] “ A concessão da liminar aqui buscada exige a comprovação das seguintes
exigências previstas no Código de Processo Civil:

 

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da
posse, na ação de reintegração.

 

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o
réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso
contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu
para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a
manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos
representantes judiciais.”
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A petição inicial está devidamente instruída. O imóvel está localizado nos limites
territoriais abrangidos pela jurisdição desta Vara Cível.

 

A posse, não obstante seja matéria fática, vem bem delineada a favor da parte autora
por meio dos documentos acostados com a inicial conferindo plena verossimilhança
ao exercício da posse direta do imóvel para fins empresariais. Plenamente possível o
Magistrado convencer-se do desempenho de atos de posse pelo proponente da ação
mediante a análise meticulosa dos documentos acostados com a inicial. O exame da
documentação claramente pode trazer ao convencimento do Magistrado que o autor
do pedido realmente pratica atos de posse na área objeto do pedido de reintegração.

 

Mais um fato a corroborar o desempenho de atos possessórios pelo autor se encontra
no Boletim de Ocorrência relatando a invasão ocorrida no imóvel.

 

Toda essa documentação atesta o desempenho efetivo de atos de posse pela parte
autora sobre o terreno esbulhado. Extrai-se também dos mesmos documentos ter a
invasão acontecido a menos de ano e dia.

 

Destarte, suficientemente atendidos os requisitos lançados naqueles artigos legais
transcritos, a providência liminar é de rigor sem necessidade de audiência de
justificação.

 

“O juiz da causa não está obrigado a realizar audiência de justificação prévia para a
concessão liminar de mandado de reintegração de posse se, com a prova documental
trazida pelo autor, evidenciam-se, em cognição sumária e provisória, os requisitos
legais para seu deferimento”. (TA-PR; AG 0245167-6; Ac. 18797; Ponta Grossa;
Primeira Câmara Cível; Relª Desª Lélia Samardã M. N. Giacomet; Julg. 09/03/2004).

 

A invasão vem bem demonstrada pelos vídeos anexados.

 

. [...]”.Posto isso, defiro a liminar
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Destarte, em cognição sumária e não exauriente, própria do momento e afeito às tutelas de
urgência, vislumbro, através das provas até então colacionadas aos autos, a verossimilhança
das alegações autorais e a existência de fundamentos plausíveis a justificar a manutenção da
medida adversada, deferida à luz do art. 562 do Código de Ritos.

 

Sobretudo, convém mencionar, ainda que, em análise prévia, não seria possível a aplicação da
recente decisão do Pretório STF, no bojo da ADPF – 828/DF, na qual se   determina a
suspensão por seis meses de ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam
habitadas antes de 20 de março do ano passado, quando foi aprovado o estado de calamidade

.pública em razão da epidemia de Covid-19

 

Transcrevem-se excertos da referida decisão. :In verbis

 

Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no
contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.

I. A hipótese 1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde
de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão
imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou
judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou
reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da

.COVID-19

II. Fundamentos de fato

2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de
9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000
(sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de
desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se
encontravam em situação de vulnerabilidade.

III. Fundamentos jurídicos

3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF)
está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a
habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do
vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas
fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade,
possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da
saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções
e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em
geral.

5. É preciso distinguir três situações:
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(i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à
; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. (...)pandemia

V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia

7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas
ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos
ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário
para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de

. (...)manutenção do isolamento social

VII. Conclusão

1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: (...); ii) com relação a
ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o
marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia
para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua
consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que

 (...) (STF - ADPF: 828 DFde outra forma se assegure a elas moradia adequada;
0052042-05.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento:
03/06/2021, Data de Publicação: 07/06/2021) (destaquei)

 

Conforme visto, depreende-se, , que a ocupação se deu em data posterior aoa priori
estabelecido na decisão acima transcrita e, além disso, a partir do acervo dos autos, não se
apresentam elementos indicativos da presença de moradias estabelecidas na área ou quaisquer
produções agrícolas sedimentadas.

 

Saliente-se, ainda, que as alegações de fraude em relação à área objeto do litígio e,
especialmente, da ocorrência de danos ambientais devem ser apuradas pelos órgãos
competentes, no entanto, não legitimam a ocupação do bem por parte do agravante, ainda que
sob o propósito de transformar a terra em polo coletivo de produção de alimentos.

 

Assim,  não vizualizo fundamentação relevante capaz de provocar a suspensão da decisão,
neste momento de recebimento do recurso

 

Dessa forma, como já pontuado, não vislumbro elementos para alterar o  objurgado,decisum
uma vez que, ao menos por ora,  ausente a probabilidade de êxito recursal exigida para a
concessão do efeito suspensivo, na forma do parágrafo único do art. 995 do CPC. 

 

.Conclusão

Num. 18351303 - Pág. 7



 

,  a suspensividade pleiteada.Ex positis indefiro

 

Comunique-se ao juízo de origem sobre o teor desta decisão, servindo a presente como ofício.

 

Fica a parte agravada intimada para oferecer contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos
moldes do art. 1.019, II, do CPC.

 

Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça.

 

Publique-se. Cumpra-se.

 

Salvador/BA, 25 de agosto de 2021.

 

Adriana Sales Braga

 Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora
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