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Por Maria Bernadete Farias Costa 
servidora da Subseção de Feira de Santana

“Os Oficiais de Justiça de Feira de 
Santana agradecem toda colaboração e 
empenho das pessoas que participaram 
da operação de Reintegração de Posse, 
ocorrida nos dias 19 e 20 de abril no Resi-
dencial Solar da Princesa Aeroporto, para 
desocupação de mais de 1000 unidades 
do empreendimento. 

Aos colegas oficiais de Justiça de 
Salvador (Manoel Pinto Rodrigues, Cris-
tina Simões, Jailson Lage, Paulo Galvão, 
Cássia Ribeiro Baqueiro, Taís de Almeida 
Lins, Ângelo Ferrão Carvalhal, Maria Apa-
recida Carvalho e Rúbia Meire Freitas e, 
especialmente, Nélio Vilas Boas), agrade-
cemos a imensa colaboração, cuja expe-
riência e profissionalismo resultaram no 
sucesso da diligência. 

Agradecemos aos delegados e agentes 
da Polícia Federal que atuaram, de forma 
eficiente, garantindo a segurança dos ofi-
ciais de Justiça, sendo fundamentais para 
o sucesso da operação, demonstrando ver-
dadeiro espírito de equipe. 

Ao major Melo, nosso profundo respei-
to e admiração pela maneira como condu-

ziu a operação, atentando primordialmen-
te pela desocupação de forma pacífica e 
humanitária, respeitando o estado emo-
cional, físico e, principalmente, a hipos-
suficiência das pessoas que ocuparam os 
imóveis, garantindo pessoalmente o retor-
no aos seus locais de origem ou a outro 
que fosse indicado. 

Nossos agradecimentos às Tropas Es-
peciais, Corpo de Bombeiros, aos demais 
oficiais e praças da Polícia Militar, às as-
sistentes sociais do Município de Feira de 
Santana e aos demais servidores, aos fun-
cionários da Caixa Econômica Federal que 
cuidaram de toda a logística da operação 
que envolveu mais de 400 pessoas e todos 
os demais envolvidos para o transporte das 
famílias, principalmente a Fernanda, que 
se sensibilizaram com os casos especiais 
que nos deparamos naquela operação, e, 
ainda, ao Agente de Segurança Dennis, 
que se integrou à equipe de apoio dos ofi-
ciais de justiça com valioso trabalho. 

Graças à harmonia que se estabeleceu 
entre todos que participaram da operação, 
com o mesmo espírito de respeito pela 
dignidade da pessoa humana, alcançamos 
o efetivo cumprimento, de forma pacífica, 
da ordem judicial.”

Agradecimento

Justiça Federal em Irecê determina 
que INCRA regularize comunidade 

remanescente de quilombo 
O juiz federal da Subseção Judiciária de 

Irecê Gilberto Pimentel Gomes Júnior, em 
ação civil pública movida pelo Ministério 
Público Federal contra o INCRA, condenou 
o instituto réu a concluir, no prazo de 180 
dias, a elaboração do Relatório Técnico de 
Identificação e Delimitação (RTID) referen-
te à comunidade remanescente de quilom-
bo denominada “Vicentes”, no município 
de Xique-Xique.

Segundo o MPF, em dezembro de 
2006, a Comunidade “Vicentes” foi certi-
ficada pela Fundação Cultural Palmares e 
reconhecida como Remanescente das Co-
munidades dos Quilombos. Desde então, 
luta pela identificação, reconhecimento, 
delimitação, demarcação e titulação das 
terras ocupadas, mas o INCRA não deu iní-
cio à elaboração do Relatório Técnico de 
Identificação e Delimitação para a regula-
rização fundiária daquela comunidade, em 
razão da carência de pessoal habilitado.

O magistrado lembra que a Constitui-
ção Federal de 1988, em seu artigo 68 
dos Atos das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT), estabeleceu que “aos 
remanescentes das comunidades dos qui-
lombos que estejam ocupando suas terras 
é reconhecida a propriedade definitiva, 
devendo o Estado emitir-lhes os títulos 
respectivos”.

O ato do Poder Público que reconhece 
uma comunidade como remanescente de 
quilombo e lhe confere o título de proprie-
dade sobre as terras ocupadas ostenta na-
tureza meramente declaratória e não cons-
titutiva. Isto significa que a propriedade 
preexiste a tais atos oficiais, que são prati-
cados no intuito de assegurar a necessária 
segurança jurídica aos quilombolas.

No âmbito infraconstitucional, o Decre-
to nº 4.887/2003 regulamenta o procedi-
mento para identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação e titulação das 
terras ocupadas por remanescentes das co-
munidades dos quilombos, mas há mais de 
sete anos a comunidade quilombola aguar-
da a regularização fundiária de suas terras.

A comunidade de Vicentes foi certifica-
da como remanescente das comunidades 
dos quilombos pela Fundação Cultural Pal-
mares, entidade constituída com a finalida-
de de promover a preservação dos valores 
socioculturais e econômicos das comuni-
dades afro-brasileiras, em 2006, restando 
ainda mais evidenciada a demora na for-
malização do seu direito fundiário.

As normas constitucionais garantem 
o direito à duração razoável do processo 
como direito fundamental, impondo prazo 
para o Estado demarcar, de modo célere, 
as terras ocupadas pelas comunidades re-
manescentes de quilombo, com supedâneo 
também em norma constitucional, art. 68 
do ADCT, em virtude da proteção dada à 
diversidade cultural e de reconhecimento 
dos direitos do povo quilombola sobre suas 
terras. Por isso que sempre que uma comu-
nidade remanescente de quilombo possuir 
direitos sobre uma determinada área, o po-
der público terá o dever de identificá-la e 
delimitá-la, realizando a demarcação física 
dos seus limites, registrá-la em cartório de 
imóveis e protegê-la.

Segundo o julgador: “Embora o INCRA 
alegue que a mora no procedimento de re-
gularização fundiária se dá em virtude da 
ausência de recursos públicos disponíveis 
ou prioridade na execução de outras regu-
larizações, invocando para tanto a cláusu-
la da reserva do possível, tal justificativa 
não me parece razoável. Isso porque a 
discricionariedade da Administração não 
é ilimitada, tendo o poder-dever de agir 
quando imposto pelos preceitos consti-
tucionais. Outrossim, a jurisprudência do 
STJ, ao interpretar a referida cláusula, 
vem afastando a escusa de escassez de 
verbas orçamentárias como óbice à con-
cretização dos direitos fundamentais.”

CNJ planeja ouvir juízes 
e população antes 

de criar metas 
do Judiciário

O CNJ irá criar canais de consulta sobre 
a elaboração de metas nacionais fixadas 
anualmente ao Poder Judiciário. De acordo 
com proposta, aprovada, a “gestão partici-
pativa e democrática” ouvirá magistrados 
de todos os graus de jurisdição, servidores 
e, “quando for o caso”, jurisdicionados.

A resolução cita mesas de diálogo coor-
denadas a distância pelo CNJ, videoconfe-
rências, audiências públicas, fóruns e ou-
vidorias. Também cria uma série de etapas 
antes que as metas sejam traçadas oficial-
mente, no Encontro Nacional do Judiciário.

Representantes das redes de governan-
ça colaborativa dos tribunais — instituídas 
em 2013 pelo CNJ — ficam responsáveis 
por conduzir esses canais de comunicação 
e colher propostas iniciais. O conselho pla-
neja ainda aprovar um ato normativo para 
disciplinar regras aos tribunais do país.

A Resolução 198, que trata do Planeja-
mento e Gestão Estratégica do Poder Judici-
ário, já previa a participação de magistrados 
e servidores na elaboração dos planejamen-
tos estratégicos dos tribunais. Até agora, 
porém, não era reconhecido expressamente 
esse estímulo no processo de formulação 
nacional das metas do Judiciário.

Já existem comitês regionais no 1º grau 
dos tribunais, por exemplo, para ouvir opi-
niões. No entanto, segundo pesquisa feita 
pelo Departamento de Pesquisas Judiciá-
rias do CNJ, 87,5% dos 4.672 juízes en-
trevistados não participavam desse debate.

O texto coloca a transparência como 
uma das condições necessárias à efetiva 
participação. “O Judiciário não tem medo 
da transparência, do diálogo e do con-
traditório. Estamos acostumados a isso e 
queremos ouvir as opiniões contrastantes 
antes de decidirmos”, afirmou o autor da 
proposta, ministro Ricardo Lewandowski, 
presidente do CNJ e do STF.

Também foi citado maior espaço para 
associações de classe e sindicatos de ser-
vidores. Segundo o presidente da Associa-
ção Nacional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho, Germano Siqueira, a norma 
pode “corrigir uma distorção que existia até 
então, na qual os magistrados de primeiro 
grau eram alijados de qualquer processo 
decisório relacionado às metas nacionais 
uniformes, às vezes algumas sem qualquer 
pertinência com os conflitos e carências 
das comunidades jurisdicionadas, figuran-
do os juízes apenas como destinatários de 
cobrança”.

O vice-presidente da Anamatra, Gui-
lherme Guimarães Feliciano, disse durante 
a sessão que o estabelecimento de metas 
meramente quantitativas para o Judiciário 
é uma preocupação antiga da entidade, 
pois mais desagregam do que somam.

Na avaliação do juiz Antônio César 
Bochenek, presidente da Associação dos 
Juízes Federais do Brasil, a nova norma 
permitirá a democratização interna do Ju-
diciário. Com informações das assessorias 
de Imprensa do CNJ e da Anamatra.


