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REQUERENTE: ASSOCIACAO ABRANGENTES DO ESTADO DO MARANHAO
Advogado do(a) REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

REQUERIDO: CARLOS ALBERTO FRANCO DE ALMEIDA

 
PLANTONISTA: DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO

 

RELATÓRIO

DECISÃO  –  O  Sr.  Desembargador  Raimundo  Nonato  Magalhães  Melo
(plantonista):  Cuida-se  de  tutela  provisória  de  urgência  de  natureza  cautelar com
pedido de liminar intentada, em regime de plantão, por ASSOCIAÇÃO ABRANGENTES
DO ESTADO DO MARANHÃO,  neste  ato  assistida  pela  DEFENSORIA  PÚBLICA  DO
ESTADO DO MARANHÃO em desfavor de CARLOS ALBERO FRANCO DE ALMEIDA.

A questão cinge-se ao recebimento da apelação cível nos autos do Processo
nº 3976-65.2012.8.10.0058, que julgou procedente o pedido inicial, para reintegrar o ora
demandado nas terras denominadas GENIPARANA, com área de 77,0964 h.

Em  sua  inicial  a  Requerente  sustenta  que  ajuizou  a  apelação  de  n.  º
0802900-74.2017.8.10.0000, a qual foi recebida apenas no efeito devolutivo, e que  nesse
interim intentou requerimento de atribuição de efeito  suspensivo ao recurso    interposto,
decisão esta, que foi negada monocraticamente pelo Em. Desembargador Raimundo José
Barros de Sousa.

Ato  contínuo,  intentou  agravo  interno  buscando  reverter  a  decisão  que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em sua cautelar sustenta que o agravo interno fora protocolado desde o dia 18
de dezembro de 2017 e até a presente data sequer foi despachado pelo Em. Relator.

Aduz  ainda  que  as  famílias  representadas  pela  associação  autora  se
encontram  na  iminência  de  serem  alijadas  de  seu  local  de  moradia  e  trabalho,
consoante se dessume do expediente em apenso, comunicando a realização da operação
de reintegração de posse para o dia 15 de fevereiro de 2018, próxima quinta-feira, a
partir das 06 horas.

Por fim, alega não ter restado outro meio, exceto o de propor a presente
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medida visando suspender CAUTELARMENTE os efeitos da sentença prolatada nos autos
do Processo nº 3976-65.2012.8.10.0058 e, por conseguinte, a operação de reintegração
de posse designada para 15 de fevereiro de 2018, até o julgamento do Agravo Interno
interposto  no  Requerimento  de  Atribuição  de  Efeito  Suspensivo  a  Recurso  nº
0802900-74.2017.8.10.0000.

Tendo tomado conhecimento do presente pedido, o Requerido, por meio de
advogado  constituído  se  manifestou  no  feito  sob  alegação  de  ser  “incabível  a  medida
proposta,  tendo em vista que o próprio Defensor Público confessa que a matéria já  foi
examinada  nos  autos  do  Requerimento  de  Efeito  Suspensivo  n.
0802900-74.2017.8.10.0000, com a interposição de Agravo Interno em face da decisão
negativa.

                        Sustenta ainda o requerido que “ apreciada a medida e submetida a questão
a Agravo Interno,  não pode a parte  vir  ao Plantão Judicial  requerer  que a liminar  seja
reapreciada.  Veja  Excelentíssimo  Desembargador  Plantonista,  se  a  liminar  for  deferida
teremos no Tribunal duas decisões em franca contradição. A segunda, proferida no Plantão,
diametralmente  oposta  a  liminar  indeferida  no  remédio  próprio  (requerimento  de  efeito
suspensivo ao recurso de apelação cível)”

                        Por fim, a Defensoria Pública peticionou nos autos, requerendo a juntada de
cópia de procedimento de pedido antecipado de provas pericial e cópia de ação civil pública
declaratória e condenatória e de não fazer com pedido de liminar ajuizada pelo Ministério
Público da Comarca de São José de Ribamar em desfavor do ora requerido Caros Alberto
Franco de Almeida, onde questionam justamente a veracidade dos títulos comprobatórios
de propriedade apresentados pelo réu.

Com  fulcro  nos  argumentos  acima,  requer,  liminarmente  e  no  mérito,  a
concessão  de  efeito  suspensivo  a  apelação  intentada,  ao  menos  até  o  julgamento  do
agravo interno ajuizados nos autos do recurso acima citado.

Suficientemente  relatado,  examino  a  preambular  do  feito,  e  da  liminar
vindicada. 

                        Inicialmente, o pedido cautelar intentado merece ser conhecido, isto porque,
devidamente preenchido os requisitos para tanto. Ato contínuo, necessário se faz analisar
quanto ao cabimento do pedido em sede de plantão.

                        Nesse ínterim, vale destacar que o art. 18 do RITJMA  estabelece que o
plantão judiciário, no âmbito da Justiça de 2° grau, destina-se a  atender, fora do expediente
forense,  às demandas revestidas de caráter  de    urgência,  nas  esferas  cível  e  criminal,
destinando-se a conhecer, exclusivamente, pedidos de concessão de tutelas de urgência,
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de competência do Tribunal, por motivo de grave risco à vida e à saúde das pessoas.

                        E, de acordo com os fatos narrados e a iminência de ser cumprida a
reintegração  de  posse  deferida  pelo  MM Juiz  de  Direito  da  comarca  de  São  José  de
Ribamar, marcada para amanhã, dia 15 de fevereiro de 2018, a partir  das 06:00 horas,
tenho que presente os requisitos para análise excepcional em sede de plantão, motivo pelo
qual, passo a apreciação do pleito.

                        Partindo da premissa da possibilidade de apreciação do feito em sede de
plantão,  tenho que a concessão de liminar  na via  constitui-se em medida marcada por
inequívoca  excepcionalidade,  só  sendo  permitido  fazê-lo  na  hipótese  de  flagrante  e
iniludível ilegalidade, quando evidenciada, na espécie, grave risco de violência, e, como
sempre, caso presentes o periculum in mora. e o fumus boni iuris.

                        O periculum in mora resta evidenciado visto que a reintegração de posse
está marcada para amanhã, dia 15 de fevereiro de 2018 a partir das 06:00 horas, mesmo
ainda  pendente  de  julgamento  recurso  de  agravo  interno,  objetivando,  justamente  a
concessão de efeito suspensivo a apelação interposta pela Associação requerida, evidente,
portanto a existência do perigo da demora da prestação jurisdicional ora em análise.

Por sua vez, quanto ao fumus boni iuris tenho ainda também presente, visto
que,  muito  embora  exista  uma  decisão  judicial  favorável  ao  requerido,  dando-o  como
legitimo  proprietário  das  terras  ora  em  questão  os  documentos  que  comprovam  a
titularidade de propriedade são objeto de ao menos uma ação civil pública de improbidade
administrativa ajuizada pelo Ministério Público da Comarca de São José de Ribamar em
desfavor do ora requerido Carlos Alberto Franco de Almeida e de um procedimento de
produção antecipada de prova, afim, possivelmente, de buscar a tutela jurisdicional penal
sobre suposta falsificação documental.

Segundo o parquet “tramita nesta Promotoria de Justiça o Procedimento
Preparatório n° 04/2016 – 38° PJESP, devidamente regular e prorrogado, tendo por escopo
solução de conflito agrário e apurar a responsabilidade por crimes em tese de esbulho
possessório,  alteração  de  limites,  previstos  no  artigo  161,  caput,  e  seu  inciso  II,
artigos 345 (exercício arbitrário das próprias razões) e 347 (fraude processual), todos
do Código Penal Brasileiro, além de possível Usurpação de Terras, DENTRE OUTROS
AINDA  NÃO  VISLUMBRADOS,  deflagrados  contra  os  moradores  posseiros  da
Comunidade do Engenho/Geniparana, localizada na zona rural de São José de Ribamar,
perpetrados por pretenso latifundiário proprietário e/ou por seus comandados na área, a
saber, o Senhor, CARLOS ALBERTO FRANCO DE ALMEIDA, bem como, da apuração da
existência  de  possíveis  atos  de  improbidade.  Citadas  ações  questionam,  justamente,  a
veracidade dos títulos comprobatórios de propriedade apresentados pelo ora requerido.
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Nesse diapasão, prevê o § 4º do art. 1.012 do NCPC a possibilidade do
relator do recurso conceder o efeito suspensivo, com a finalidade de obstar, ao menos até
que  haja  julgamento  do  órgão  colegiado,  a  exequibilidade  da  decisão  recorrida,  à
demonstração  dos  requisitos  legais  obrigatórios  as  tutelas  de  evidência  e  à  tutela  de
natureza cautelar. 

Diz o § 4º do art. 1.012: “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo
relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso [evidência] ou
se, sendo relevante a fundamentação [fumus boni iuris], houver risco de dano grave ou de
difícil reparação [periculum in mora]” – colchetes nossos.

Registre-se, por oportuno, que antes desta decisão, este Plantonista, com
força policial  apócrifa,  tomou a necessária cautela de ir  até o local  objeto do conflito e
conhecer a área questionada e as pessoas que ali residem.

E,  ao  chegar,  notou-se  o  medo  e  a  desconfiança  das  pessoas  que  ali
estavam, sentimentos estes típicos de pessoas em conflitos agrários, aliados a presente
onipotência do ora Requerido que lá se encontrava, inclusive já preparando o terreno com
maquinário para o iminente cumprimento da reintegração de posse ora questionada.

Ademais,  quando  ali  me  encontrava,  misteriosamente,  surgiram  3  ou  4
carros favoráveis ao Requerido, cujos ocupantes muito se assemelhavam à seguranças por
ele contratados, com o objetivo exclusivo, ao que parece, de assustar este Magistrado.

Se  isso  não  fosse  suficiente,  posteriormente  a  chegada  dos  citados
veículos,  imediatamente  começaram  a  estourar  fogos  de  artifícios  para,  muito
provavelmente,  denunciar  a  presença  deste  Magistrado  e  dos  policiais  que  lhe
acompanhavam.

Ora, se esse Magistrado, com o apoio de força policial foi subjugado pelo
Requerido, imagina-se os assentados da Comunidade Engenho que estão a sofrer toda
sorte  de  dissabor  e  risco  por  permanecer  em  uma  área  cuja  propriedade  está  sendo
questionada.

Por fim, é do ressaltar que a concessão do efeito suspensivo a apelação, ao
menos até o julgamento do agravo intentado pela Requerente nenhum prejuízo trará ao
Requerido, mas, em contrapartida, atingirá negativamente a Associação Autora.

Assim sendo, tenho por existente risco de dano grave e de difícil reparação
à Comunidade ora representada, hei por bem, e pelo poder geral de cautela que a lei me
oferece,  DEFERIR    a  liminar  ora  vindicada  para  o  só  fim de  CONCEDER  O  EFEITO
SUSPENSIVO  a  apelação  cível  n.  º  0802900-74.2017.8.10.0000,    ajuizada  pela
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ASSOCIAÇÃO  ABRANGENTES  DO  ESTADO  DO  MARANHÃO  ao  menos  até  o
julgamento do agravo interno interposto nos autos do citado recurso.

Considerando esta decisão, suspendo o procedimento de reintegração de
posse designado para as 06:00 horas desta quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2018, ao
menos até o julgamento do citado agravo.

Oficie-se ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão,
para  que  se  abstenha  de  comparecer  e  cumprir  a  reintegração  designada,
anteriormente citada, até ulterior deliberação.

Cumpra-se imediatamente.

Cópia desta decisão servirá como ofício, mandado.

São Luís, 14 de fevereiro de 2018. 

 
Desembargador Raimundo Nonato Magalhães Melo, Plantonista.

 

Assinado eletronicamente por: RAIMUNDO NONATO MAGALHAES MELO
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