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EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, EXTRAÍDO DOS AUTOS DE AÇÃO 
DE DESAPROPRIAÇÃO, PROCESSO N. 0000675-47.2012.4.02.5109 (2012.51.09.000675-6), 
MOVIDO POR INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA  E 
OUTRO EM FACE DE OMAIR DE ALMEIDA, NA FORMA ABAIXO: 
 
O DOUTOR PAULO PEREIRA LEITE FILHO, JUIZ FEDERAL DA PRIMEIRA VARA FEDERAL 
E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO CRIMINAL DE RESENDE, SEÇÃO JUDICIÁRIA 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA FORMA DA LEI E NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, 
ETC... 
 
FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CITAÇÃO, com prazo de 20 (vinte) dias, virem, ou 
dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria tramita a AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO nº 0000675-47.2012.4.02.5109 (2012.51.09.000675-6) proposta por INCRA-
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA  E FUNDAÇÃO CULTURAL 
PALMARES - FCP em face de  OMAIR DE ALMEIDA, cujo objeto é a regularização de território 
das comunidades remanescentes de quilombos, em face dos proprietários do imóvel rural objeto 
da lide, denominado “Sítio Mangueira”ou Imóvel de Omair Carlos de Almeida, Estrada Quatis-São 
Joaquim situado no município de Quatis, não tendo sido encontrada matrícula no Registro Geral 
de Imóveis e com área levantada de 20,3497 hectares, tendo  como confrontantes ao Norte, área 
de doação – comunidade de cima – de posse da própria comunidade quilombola; a Oeste, Sítio 
Capela (Capela da Fazenda Santana, de propriedade de Alessandra Aparecida Salgado Menezes) 
e Comunidade Quilombola; a Leste, área de doação – comunidade do meio – de posse da própria 
comunidade quilombola; a Sul, Sítio Desembarque, de propriedade de Raimundo Correa da 
Cunha e Sr. Paulo. Sendo o presente edital com a finalidade de INTIMAR TERCEIROS 
INTERESSADOS para que tomem conhecimento da ação supramencionada e para eventual 
impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, que iniciará findo o prazo deste edital, que será 
afixado e publicado na forma da lei. Tudo conforme o r. despacho publicado em 25/11/2019, a 
seguir transcrito: “Trata-se de ação de desapropriação por interesse social para fins de 
regularização de território das comunidades dos remanescentes de quilombos, situado em 
Santana, Município de Quatis/RJ, ajuizada pelo INCRA contra OMAIR DE ALMEIDA, ocupante do 
imóvel, com área total de 20,3497 ha, denominado “Sítio Mangueira”, cuja matrícula não foi 
encontra no Registro Geral de Imóveis. O autor requer liminarmente a expedição de mandado de 
manutenção e de imissão na posse e, no mérito, pede a transferência do domínio do imóvel 
expropriado para a Associação da Comunidade Negra Remanescente do Quilombo de 
Santana/RJ, outorgando-lhe título coletivo e pró-indiviso do imóvel, gravando-o com cláusulas de 
inalienabilidade, imprescritibilidade e impenhorabilidade. Pede também a fixação do justo preço do 
imóvel em R$30.189,67. Relata que, mediante requerimento formulado pela Associação de 
Comunidades Remanescentes de Quilombos do Estado do Rio de Janeiro - ACQUILERJ, foi 
instaurado o Procedimento Administrativo n. 54180.001113/2004-12, com o objetivo de identificar 
e delimitar a Comunidade Remanescente de Quilombo de Santana, e elaborado Relatório Técnico 
de Identificação e Delimitação. Após os ocupantes e confinantes, detentores do domínio ou não, 
terem sido notificados e informados do prazo para oferecimento de contestação, o Comitê de 
Decisão Regional do INCRA - SR07 julgou improcedentes as respostas apresentadas. Em 3-1-
2008, a Fundação Cultural Palmares emitiu certidão de autorreconhecimento da Comunidade 
como Quilombola. Em 22-1-2009, o Presidente do INCRA expediu Portaria, publicada no DOU de 
5 de junho de 2008, reconhecendo e declarando como território da Comunidade Remanescente do 
Quilombo Santana área de 722,8845 ha situada no Município de Quatis-RJ. E o Presidente da 
República editou o Decreto de 15 de dezembro de 2010 declarando como de interesse social os 
imóveis  abrangidos pelo Território Quilombola de Santana, situado no Município de Quatis-RJ, e 
autorizando o INCRA a propor a presente ação de desapropriação. O autor informa, ainda, que, 
ato contínuo ao ajuizamento da presente ação, efetuará o depósito correspondente à indenização 
do imóvel, considerando a área medida constante do Decreto, ou apenas das benfeitorias, quando 
não constantes de registro. Esclarece que o imóvel ocupado e reivindicado historicamente compõe 
um conjunto de doze imóveis, sobrepostos ao território quilombola, o que ensejou o ajuizamento 
de doze ações de desapropriação conexas propostas em face de doze diferentes proprietários. 
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Oferece em pagamento do justo preço do imóvel a quantia de R$30.189,67, conforme laudo de 
avaliação administrativa anexo, ao tempo em que informa que, preenchidos os requisitos do artigo 
34 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, poderá o réu requerer o levantamento de 80% da indenização 
depositada, antes do trânsito em julgado da sentença que fixar o valor da indenização. Com base 
no artigo 3º da Lei n. 9.871/1999, requer a citação do Estado do Rio de Janeiro para que se 
manifeste sobre a regularidade do título de propriedade em favor do réu. Requer também a citação 
dos confinantes do imóvel, além da citação por edital de terceiros interessados. Conclusos os 
autos, a petição inicial é indeferida e o feito julgado extinto sem resolução do mérito. Interposto 
recurso de apelação, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região anula a sentença. Transitado em 
julgado o acórdão, os autos retornam a esta vara de origem. Intimado do retorno dos autos, o 
INCRA reitera o requerimento de concessão de liminares de manutenção e de imissão provisória 
na posse do bem, e na condição de custus legis o Ministério Público Federal não se opõe ao 
pleito. É o relato do necessário. Extrai-se da petição inicial a existência de dois requerimentos 
liminares: um de natureza possessória (manutenção na posse) e outro de natureza petitória 
(imissão na posse). Como fundamento jurídico, o autor invoca o art. 15 do Decreto-lei 3.365/1941: 
Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o 
art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens; § 
1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: a) 
do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja 
sujeito ao impôsto predial; b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, 
estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido; c) do valor cadastral 
do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor 
tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; d) não tendo havido a atualização a 
que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo 
em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou 
desvalorização posterior do imóvel. § 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada,  
brigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento 
e vinte) dias. § 3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão 
provisória. § 4o A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. 
Com relação ao requerimento de “manutenção na posse da área atualmente ocupada pela referida 
comunidade”, o INCRA não indicou um único fato capaz de evidenciar a existência de lesão ou 
ameaça de lesão a direito possessório. Ademais, o fundamento jurídico invocado autoriza apenas 
a imissão provisória na posse, e não o deferimento de tutela possessória, a qual resta, portanto, 
indeferida. Quanto à imissão provisória na posse, de acordo como o Enunciado 652 do Supremo 
Tribunal Federal, “Não contraria a Constituição o art. 15, § 1º, do Decreto-lei 3365/1941 (Lei da 
desapropriação por utilidade pública)”. Prevalece também que “para a imissão provisória do 
expropriante na posse do bem basta a alegação de urgência e o depósito do valor ofertado 
independente de prévia avaliação judicial” (TJ-RJ – Agravo de Instrumento AI 70060335676 RS). 
No caso presente, tomo como termo inicial do prazo de 120 dias previsto pelo §2º do art. 15 do 
Decreto-lei 3365/1941, a data em que o INCRA foi intimado do retorno dos autos a este juízo de 
origem, uma vez que não lhe pode ser imputada a demora na apreciação do pedido liminar 
formulado na petição inicial deste feito. Afinal, este juízo indeferiu a petição inicial e extinguiu o 
feito sem resolução do mérito, mediante prolação de sentença que veio a ser anulada pela 
instância superior. Levando-se em conta ter havido a alegação de urgência e o depósito do valor 
indenizatório (Laudo de vistoria e avaliação do imóvel rural Sítio Mangueira a f. 26 e seguintes), 
impõe-se deferir em favor do ente expropriante, ou seja, em favor do INCRA, a imissão provisória 
na posse do imóvel rural objeto deste feito. Frisa-se, outrossim, que o imóvel desapropriando se 
situa em Quatis-RJ, município diverso do indicado na inicial como sendo o de residência e 
domicílio do réu (Volta Redonda-RJ). Ante o exposto: I) Indefiro o requerimento de “expedição 
liminar, em favor da Comunidade Negra Remanescente do Quilombo Santana, de mandado de 
manutenção na posse da área atualmente ocupada pela referida comunidade”. II) Defiro a imissão 
do INCRA na posse do imóvel rural denominado “Sítio Mangueira” identificado na petição inicial e 
nos documentos que a instruem (f. 29). III) Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da 
intimação da presente decisão, para a desocupação do imóvel e retirada dos pertences da área 
objeto desta ação de desapropriação, sob pena de multa diária a ser arbitrada por esse Juízo. 
Expeça-se mandado de intimação. O ocupante do imóvel deverá ser informado do direito de 
constituir advogado e, em caso de hipossuficiência, requerer assistência judiciária gratuita. IV) 
Expeçam-se mandados de citação e intimação dos réu, inclusive para ciência da presente 
decisão. V) Decorrido o prazo fixado no item III, expeça-se mandado de imissão do INCRA na 
posse do imóvel objeto desta ação de desapropriação. VI) Defiro o requerimento formulado pelo 
INCRA no item “e” do capítulo denominado “dos requerimentos” da petição inicial, no sentido de 
que “após a citação do expropriando, seja determinada a averbação da presente demanda junto à 
matrícula do imóvel, cf. Art. 167, I, 21, da Lei 6.015/73”. Oficie-se. Art. 167 - No Registro de 
Imóveis, além da matrícula, serão feitos. I - o registro: [...] 21) das citações de ações reais ou 
pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis; VII) Cite-se o Estado do Rio de Janeiro para que se 
manifeste sobre a regularidade do título de propriedade em favor do réu, conforme requerido pelo 
INCRA, com base no artigo 3º da Lei n. 9.871/1999, revogada pela Lei n. 13.178/2015 cujo artigo 
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4º trata da mesma matéria: Art. 4º Caso a desapropriação por interesse social para fins de reforma 
agrária recaia sobre imóvel rural, inscrito no Registro Geral de Imóveis em nome de particular, que 
não tenha sido destacado, validamente, do domínio público por título formal ou por força de 
legislação específica, o Estado no qual esteja situada a área será citado para integrar a ação de 
desapropriação. § 1º Nas ações judiciais em andamento, o órgão federal responsável requererá a 
citação do Estado. § 2º Em qualquer hipótese, feita a citação, se o Estado reivindicar o domínio do 
imóvel, o valor depositado ficará retido até decisão final sobre a propriedade da área. § 3º Nas 
situações de que trata este artigo, caso venha a ser reconhecido o domínio do Estado sobre a 
área, fica a União previamente autorizada a desapropriar o imóvel rural de domínio do Estado, 
prosseguindo a ação de desapropriação em relação a este. VIII) Defiro, ainda: a) a citação de 
terceiros interessados, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, a fim de que manifestem eventual 
interesse, em 15 (quinze) dias. b) a citação dos confinantes. Antes, porém, intime-se o autor para 
que os identifique, no prazo de 15 (quinze) dias. c) a intimação do Instituto de Terras do Rio de 
Janeiro – ITERJ, da Fundação Cultural Palmares e da Associação da Comunidade Negra 
Remanescente do Quilombo da Fazenda Santana, para, querendo, manifestarem interesse no 
feito, no prazo de 15 (quinze) dias. IX) Dê-se ciência ao MPF. P.I.”. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos, foi expedido o presente edital, que será afixado em local de costume e 
publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, na forma da lei, cientificado-se, ainda,  de 
que a sede deste Juízo está localizada na Avenida Rita Maria Ferreira da Rocha, nº 1235, Bairro 
Nova Liberdade, Resende/RJ, e de que o horário de atendimento ao público nas dependências do 
juízo é das 12h às 17h (Resolução nº 37, de 04/08/2011, do TRF/2ª Região). Todavia, eventuais 
dúvidas poderão ser dirimidas com o juízo por via e-mail (01v-fre@jfrj.jus.br) ou via 
WhatsApp Institucional (21) 971741087. DADO E PASSADO nesta cidade de Resende, Estado 
do Rio de Janeiro, aos 26 de outubro de 2020. Eu, ROBERTA SILVA JÚNIOR, TÉCNICO(A) 
JUDICIÁRIO(A), matrícula 15551, o digitei. E eu, ROSANGELA PINTO, Diretora da Secretaria, 
matrícula 15661, conferi e o subscrevo. (as.) PAULO PEREIRA LEITE FILHO, JUIZ FEDERAL DA 
PRIMEIRA VARA DE RESENDE/SJRJ/////////////////////////////////////////////////   
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