
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data: 27/04/2021
Hora: 14:48

DADOS DO PROCESSO

Comarca: COMARCA DE JUÍNA Vara: Primeira Vara Cível
Nº Protocolo: 44386 Numero Único: 3810-47.2008.811.0025
Tipo de Feito: Livro: Feitos Cíveis
Gratuidade: Não Valor da Causa: R$ 20.000,00
Data de Protocolo: 02/10/2008 Tempo de

tramitação:
4557 dias

Data de
encerramento:

25/03/2021

Tipo de Ação: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento-
>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Assunto : Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Obrigação de Fazer / Não Fazer

Tipo Parte Nome Parte

Requerente INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO
Requerido(a) ELIAS PEREIRA ARANTES
Requerido(a) MARCIO LEÃO DE CAMPOS
Representante
(requerente)

AFONSO DALBERTO

Requerido(a) CLAUDIOMIRO GOMES DE OLIVEIRA
Requerido(a) ADÃO DE OLIVEIRA

Data Andamento Tipo do Andamento
05/02/2021 Decisão->Determinação, Ref: 20

Processo nº: 3810-47.2008.8.11.0025 (Código nº 44386)
Exequente: INTERMAT – Instituto de Terras do Estado de MT
Executados: Marcio Leão de Campos e Outros

VISTOS, ETC.

Cuida-se de ação possessória no curso da qual foi constituído título executivo judicial em favor da autarquia estadual de
terras do Estado de Mato Grosso (INTERMAT), que é a titular da área imóvel em litígio, e, iniciada a fase executória,
manifestada a pretensão de cumprimento da sentença mandamental, determinada a expedição do mandado de
reintegração do ente estatal sobre 117.105,92 m2 que compõe 8 quadras urbanas do bairro Módulo 6 (quadras 273, 274,
278, 279, 280, 285, 290 e 350), sobreveio a certidão do Oficial de Justiça responsável pela diligência informando que, ao
contrário do que inicialmente havia sido registrado nos autos, na região a ser reintegrada estavam assentadas, com
residências fixadas, aproximadamente 250 famílias espalhadas por 297 lotes urbanos localizados nas mencionadas
quadras.
Diante dessa nova situação, procurando  solução efetiva de um evidente conflito social que se avizinhava, tomou o juízo
a iniciativa de designar uma audiência pública, convocando a autarquia estadual, os representantes da municipalidade, o
fiscal da ordem jurídica e, principalmente, os interessados, ou seja, aqueles supostos moradores da região sob
reintegração.
Assim, designou-se a audiência pública para o fim do ano de 2018 e dela nasceu a proposta de conciliação, apresentada
formalmente pela autarquia estadual, à qual aderiram os moradores do bairro sob litígio, cujos termos ficaram
estabelecidos segundo a situação cadastral de cada imóvel, mas que, em síntese, podem ser assim resumidas: (a) as
áreas cujos lotes já haviam sido comercializados com terceiros, e que já haviam títulos de autorização de transferência
emitidos pela autarquia ou que estavam em vias de ser emitidos, ficavam reconhecidas como desafetadas do patrimônio
público, comprometendo-se a autarquia a ratificar os documentos emitidos, quando da apresentação deles à titulação no
CRI da Comarca, desde que atendidas as condições legais e recolhidas as custas, taxas e despesas de titulação, o que,
noutros dizeres, representou renúncia ao cumprimento da ordem de reintegração e assunção de uma obrigação de fazer
em favos dos titulados, relação exposta às fls. 564/568 dos autos físicos;  (b) da mesma forma, reconhecendo o caráter
social e finalístico da posse de imóveis urbanos, a autarquia assumiu a obrigação de, no prazo de 180 dias, realizar
estudo de ocupação efetiva dos lotes com registro de estada física dos possuidores na coisa, denominando tais lotes de
“edificados”, e, quanto a eles, também promover a emissão da autorização de transferência imobiliária, consolidando o
domínio de tais áreas em favor daqueles que fossem identificados como ocupantes legítimos delas; (c) os lotes
identificados como baldios deveriam ser reintegrados à posse estadual, ao passo que as áreas de terra
cedidas/transferidas ao Município passariam à sua administração, excluindo-se do objeto litigioso.
Mais de dois anos após, pouco do que foi acordado se acha cumprido e realizado, e esse pouco, diga-se de passagem,
só foi executado porque dependida de ato jurisdicional (execução da reintegração de posse sobre os terrenos baldios),
porque tudo aquilo a que se comprometeu a autarquia estadual não foi cumprido, mesmo tendo sido insistentemente
cobrada a se manifestar nos autos e dar execução efetiva às obrigações pactuadas.
Doutro lado, nem os moradores beneficiários da avença, nem o órgão ministerial manifestaram qualquer interesse ou
intenção de exigir o cumprimento da avença, razão pela qual, por uma última oportunidade, determino a intimação dos
moradores do bairro Módulo 06, especificamente aqueles residindo nas quadras 273, 274, 278, 279, 280, 285, 290, por
meio de divulgação ampla nas rádios, nos portais eletrônicos de mídia jornalística da região, nos demais órgãos de
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imprensa (TVs, jornais, etc.) da cidade, assim como nos órgãos oficiais de comunicações processuais, no sítio eletrônico
do Município de Juína e da Câmara Municipal de Vereadores, para que no prazo de 15 dias manifestem interesse na
execução do acordo firmado em audiência pública, incluindo nas publicações a planilha de fl. 564/568, que indica
nominalmente cada envolvido e sua situação imobiliária.
Porque há uma evidente questão de interesse social, urbanístico e fundiário, e como já se acha funcionando na Comarca
o Núcleo da Defensoria-Pública Estadual, ante a presença de uma maciça maioria de pessoas hipossuficientes num dos
polos da lide, determino seja a DPE/MT cientificada da decisão, adotando, se assim entender adequado, as medidas
para representação e defesa dos moradores da região em litígio.
Dê-se, ainda, ciência ao Departamento de Controle Urbano, ante aos evidentes impactos que a demanda produzirá na
ocupação dos lotes públicos aqui sob enfoque.
Ultrapassado o prazo aqui assinalado, certifique-se quanto a existência de eventual manifestação dos interessados e
venham-me conclusos ou para execução do acordo ou para extinção definitiva do feito, que não pode tramitar de forma
indefinida à espera da boa vontade ou do despertar do interesse coletivo.
Às providências.
Juína/MT, 05 de fevereiro 2.021.

  FABIO PETENGILL
Juiz de Direito.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Petengill em 05/02/2021.
Código de autenticidade C25-L112020-P44386-O7446088
Para conferir a autenticidade acesse o endereço: http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento/
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