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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Seção Cível de Direito Privado 

Processo:  8017927-56.2022.8.05.0000AÇÃO RESCISÓRIA n. 

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: SOCIEDADE FLORESTA SAGRADA DO ALTO DE XANGO

Advogado(s): RODOLFO MASCARENHAS LEAO (OAB:BA28726-A), JOSE PINTO DE SOUZA FILHO (OAB:BA6342-A)

REU: ARCEMIRO FELICIANO DA SILVA e outros

Advogado(s): ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA (OAB:BA8735-A), EDSON PEREIRA SANTOS (OAB:BA6605-A)

I

DECISÃO

 

A Sociedade Floresta Sagrada do Alto de Xango ingressa com Ação Rescisória contra
Arcemiro Feliciano da Silva e Outros, com pedido de gratuidade da Justiça e de tutela de
urgência, objetivando a desconstituição do acórdão, proferido pela Quarta Câmara Cível, na
ação de reintegração de posse nº 8003314-76.2015.8.05.0032.

 

Diz que o julgado rescindendo confirmou a sentença que reintegrou os Autores, réus
nesta ação, tendo transitado em julgado em 13/09/2021, conforme certidão de ID 28366564.

 

Alega que detém a posse mansa e pacífica da área litigiosa há quase 20 (vinte) anos e
que a mesma é comprovada pelos documentos relativos aos ITRs, inerentes aos anos de 2002

 a 2021.

Assevera que, de acordo com Certidão de Inteiro Teor do Cartório do Registro de
Imóveis e Hipotecas da Comarca de Ituaçu, o bem pertence à União desde 25/07/1927, e que
está definido no levantamento cartográfico do INCRA, elaborado no ano de 1999, onde
constam os confrontantes da época e os seus limites. 

 

Relata que passou a ocupar a referida fração de terras sem qualquer oposição e, desde
então, vinha utilizando a área possuída para o Culto ao Candomblé, religião de Matriz
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Africana. Diz que nela foram instalados assentamentos de divindades da religião, construções
de casas de santo, locais de liturgia, com a preocupação de preservar árvores nativas muito
antigas e de grande valor para a religião, assim como para a humanidade, e por efeito, de
respeitar a fauna local.

 

Afirma que, antes do julgamento do recurso de apelação interposto na ação principal, a
Defensoria Pública do Estado da Bahia ingressou com Ação de Dano Ambiental, em razão de
atos de destruição da mata por terceiros, onde foi proferida sentença declinatória da
competência em razão da matéria e determinada a remessa dos autos ao Juízo Federal da
Subseção Judiciária de Vitória da Conquista, autuados sob o nº 1005065-92.2022.4.01.3307.

 

Noticia, ainda, existir, na Delegacia de Polícia Federal de Vitória da Conquista, IP
tombado sob nº IPL 2021.0053779-DPF/VDC/BA, onde se apura a grilagem de terra
promovida pelos Réus desta ação, com diversas falsidades documentais e outros crimes que lá
ainda estão sendo apurados em fase inquisitória, juntando certidão com o intuito de evidenciar
tal afirmação.

 

Defende a competência absoluta da Justiça Federal para conhecer da matéria e requer
a aplicação do artigo 966, II, do CPC para a procedência da ação rescisória e a anulação do
acórdão rescindendo.

 

Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência,
no sentido de sustar os efeitos do cumprimento de sentença nos autos do Processo nº
8003314-76.2015.8.05.0032, até o julgamento desta Ação.

 

Ao final, requer a rescisão do acórdão rescindendo, transitado em julgado no Processo
nº 8003314-76.2015.8.05.0032, e o encaminhamento dos autos originários à  Justiça Federal,
para novo julgamento.

 

É o relatório.

 

DECIDO.

 

Defiro a gratuidade da Justiça postulada pela parte Autora, ante a documentação
apresentada nos ID s 31507218, 31507214, 305072036 e 31507200.
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A ação rescisória versa sobre incompetência absoluta, evidenciando o seu cabimento,
conforme disposição inserta no artigo 966, II, do Código de Processo Civil, verbis:

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; 

 

Presentes os demais requisitos, admito o processamento da ação rescisória.

 

Para a concessão da antecipação da tutela, deve o Acionante demonstrar, de logo, a
existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano
ou de risco ao resultado útil do provimento final da demanda.

 

Acrescente-se que o seu deferimento é descabido, quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.

 

É o que dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

 

Confira-se:

 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.

[...]

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

 

Conquanto entenda que são excepcionais as hipóteses para concessão de medida
liminar em ação rescisória – tal a força da coisa julgada e a precariedade da análise, em sede
de liminar, das questões jurídicas invocadas –, visualizo, no presente caso, a presença dos
requisitos  para justificar seu deferimento.
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De fato, dos documentos juntados com a inicial, possível extrair, nesta análise
prefacial, a forte probabilidade de procedência da ação rescisória, para se reconhecer a
incompetência desta Justiça Estadual.

 

É que o imóvel em litígio, a princípio, pertence à União, conforme Certidão de Inteiro
Teor do Cartório do Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Ituaçu, desde
25/07/1927, estando definido no levantamento cartográfico do INCRA, elaborado no ano de
1999, onde constam os confrontantes naquela época e os seus limites.

 

Ademais, em consulta aos autos das ações referidas na inicial da ação rescisória
pode-se constatar que existe determinação para que a União se manifeste acerca do seu
interesse no litígio possessório, na ação de nº 8000187-86.2022.8.05.0032 e no processo nº
8000951-43.2020.8.05.0032, houve declinação de competência, após a manifestação da
União, com a  remessa para uma das Varas Federais de Vitoria da Conquista.

 

O perigo de dano está evidenciado na degradação a que a área está sendo submetida,
segundo relato dos Autores e que, certamente, poderá ocasionar danos irreversíveis ao meio
ambiente.

 

Assim, entendo que a circunstância dos autos autoriza o deferimento da medida, de
acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

 

Confira-se:

 

TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE DA
MEDIDA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ACORDÃO PROFERIDO EM AÇÃO
ANULATÓRIA DE DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. PLEITO DA
COMUNIDADE INDÍGENA AFETADA JUSTIFICADO NA AUSÊNCIA DE SUA
CITAÇÃO NO PROCESSO ANULATÓRIO. DEBATE SOBRE A
LEGITIMIDADE DA COMUNIDADE INDÍGENA. LIMINAR REFERENDADA.
ART. 21, V, DO RISTF. Tutela de urgência visando a suspensão dos efeitos de
acordão proferido em ação anulatória de procedimento demarcatório de terra
indígena. Alegação de legitimidade da comunidade indígena para ingressar em Juízo,
fundada no art. 232 da Constituição Federal, art. 37 da Lei nº 6.001/73, art. 2º, 1 2, a,
da Convenção nº 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais e art. 2º, § 3º, do
Decreto nº 1.775/96, e da necessidade de integrar o processo que buscou a anulação
da demarcação de sua terra. Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela
de urgência. Medida liminar referendada.
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(STF - AR: 2750 RS, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 31/08/2020,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/09/2020)

 

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA.

 

Determino, por conseguinte, a suspensão dos efeitos do Acordão transitado em
julgado, proferido na ação de reintegração de posse nº 8003314-76.2015.8.05.0032.

 

Consigno que esta decisão tem natureza cautelar, provisória, que pode ser revogada a
qualquer tempo e não representa antecipação da decisão de mérito.

 

ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO OU OFÍCIO.

 

Nos moldes do artigo 970 do Código de Processo Civil, determino a citação do réu,
para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

 

Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça.

 

Oficie-se a União, através do seu Procurador, para manifestar seu interesse no feito.

  

Conclusos, após.

 

Salvador, 20 de Julho de 2022. 

 

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA
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