MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO
OFÍCIO Nº 397/2017/PFDC/MPF
PGR-00205416/2017

Brasília, 23 de junho de 2017.

Ao Senhor
LEONARDO GÓES SILVA
Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA
NESTA

Assunto: Reintegração de posse do imóvel “Fazenda Fazendinha”, município de Curionópolis/PA.
Agravo de Instrumento 0061316-58.2014.4.01.0000/PA

Senhor Presidente,
Como é da ciência de V.Exa., em 13 de setembro de 2016, o Desembargador
Federal Souza Prudente, relator do agravo de instrumento acima identificado, determinou que a
reintegração de posse do imóvel “Fazenda Fazendinha” ocorresse no prazo de 10 dias, tendo sido
expedida, para tanto, a Carta de Ordem nº 01/2016-CTUR5/TRF1.
No entanto, até a presente data, não se formalizou a reintegração de posse, ato que
vem sendo constantemente adiado, especialmente em razão de o Superintendente Regional do
Incra, Asdrúbal Bentes, vir reiteradamente a juízo informar a possibilidade de “substituição” do
imóvel em litígio (conforme audiência realizada em 19/6/2017).
Considerando que a ação de reintegração de posse foi proposta pelo próprio Incra,
tendo em conta que o imóvel é de domínio da União e está destinado à reforma agrária, indago a
V.Exa. se de fato procede a transação encetada pela sua agência local e qual o ato administrativo
que conferiu à Superintendência Regional do Incra o poder de disposição de bem público.
Por fim, em face de notícias recentes, de que os trabalhadores e trabalhadoras
rurais que retomaram a ocupação da “Fazenda Fazendinha”estão sob forte ameaça de pessoas
armadas, solicito a gentiliza de que a resposta venha no prazo máximo de 5 dias úteis.
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Esse ofício segue com cópia aos Procuradores Regionais da República Felício
Pontes e Eliana Peres Torelly de Carvalho, para que deem ciência da ocorrência ao Desembargador
Federal Souza Prudente.

Atenciosamente,

DEBORAH DUPRAT
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
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