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ATA DA 461ª REUNIÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE COMBATE À VIOLÊNCIA NO 
CAMPO,  PRESIDIDA  PELO  OUVIDOR  AGRÁRIO  NACIONAL,  DESEMBARGADOR 
GERCINO JOSÉ DA SILVA FILHO, EM SANTARÉM, NA SEDE DO SINDICATO DOS 
TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS, NO DIA 08 DE MAIO DE 2013, ÀS 
16:30 HORAS,  QUE TEVE CONTINUIDADE NO DIA 09 DE MAIO DE 2013,  ÀS 09 
HORAS, NA SEDE DO INCRA DE SANTARÉM,  QUANDO FICOU CONSIGNADO O 
SEGUINTE:

1. A promotora de justiça de Juruti, doutora Lilian Braga, esclareceu que desde 2008 
foi  iniciado o projeto de assentamento estadual  extrativista Curumucuri,  localizada no 
município de Juruti, e que desde então foi feito o cadastramento das 1790 famílias pelo 
Iterpa e pelo Incra, e que até a presente data não foi finalizada a regularização fundiária 
do mencionado projeto. Já foi superada a discussão que era travada com o Estado do 
Pará para redução da área do referido projeto em 27 mil hectares. Em 11 de março de 
2013, o Iterpa apresentou na Camara Municipal de Juriti cronograma de atividades que 
visam  a  finalização  do  referido  projeto  com  entrega  do  CDRU  no  final  de  2013.  O 
Sindicato de Produtores Rurais questiona do Iterpa a respeito de que há famílias que 
desejam  a  titulação  individual  e  não  coletiva  e  apresentação  de  123  pessoas  que 
desejariam titulação individual. A comunidade foi verificar a referida lista e desconhece 
muitas das pessoas ali descritas por não serem tradicionais na região e se observa uma 
não disposição do Iterpa em concluir  o assentamento coletivo em detrimento de 1790 
famílias e a preocupação do MP é porque na área há grande interesse da economia 
minerária  da  região  e  que  pessoas  estejam  sendo  “plantadas”  naquele  local  com  o 
objetivo de obstaculizar a finalização do assentamento coletivo. Ressaltou que as famílias 
estão sem poder acessar créditos e desenvolver atividades econômicas de forma regular 
e pede para que a comissão acompanhe junto ao Iterpa o cumprimento do cronograma 
apresentado em 11 de março de 2013 no município de Juruti.

2. O  presidente  da  Associação  das  Comunidades  da  Gleba  Curumucuri,  senhor 
Isaías Rodrigues Vitor, esclareceu que o Iterpa apresentou cronograma de trabalho, e 
assumiu compromisso de apresentar, em maio de 2013, a equipe que fará a demarcação 
do  projeto de assentamento estadual extrativista Curumucuri, localizada no município de 
Juruti.

3. O  presidente  da  Associação  das  Comunidades  da  Gleba  Curumucuri,  senhor 
Isaías Rodrigues Vitor, esclareceu que não concorda com o assentamento de algumas 
pessoas constantes de lista de posseiros da gleba Curumucuri que pretendem a titulação 
individual  e não coletiva no projeto de assentamento estadual extrativista Curumucuri, 
localizada  no  município  de  Juruti,  conforme  relação  entregue  nesta  reunião  pelo 
mencionado  presidente,  salientando  que  tais  pessoas  são  desconhecidas  dos C:Danielle Sampaio/Atas/2013/SR-30/Atas/Ata de reuniões 08.05.13, às 09 horas, na sede do Incra_diversos assuntos (461_CNVC) Página 1
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trabalhadores rurais do referido projeto, as quais chegaram recentemente na região e 
ameaçam  de  morte  os  comunitários  da  Associação  das  Comunidades  da  Gleba 
Curumucuri, vendem áreas no projeto, retiram madeira ilegalmente.

4. O ouvidor  agrário  nacional  e presidente da Comissão Nacional  de Combate à 
Violência no Campo, desembargador Gercino José da Silva Filho, acolhendo pedido do 
coordenador do Núcleo de Defensorias Publicas Agrárias do Pará, doutor Rossivagner 
Santana Santos, fará gestão junto ao Iterpa que sempre que possível e solicitado por 
trabalhadores  rurais  seja  priorizada  a  regularização  fundiária  mediante  a  criação  de 
projeto  de  assentamentos   coletivos,  uma  vez  que  essa  é  a  vontade  do  legislador 
constituinte estadual, conforme estabelecido no artigo 239, inciso II, da Constituição do 
Estado do Pará, onde se encontra consignado o seguinte: “A política agrícola, agrária e 
fundiária  será  formulada  (...),  inciso  II:  a  priorização  à  pequena  produção  e  ao 
abastecimento alimentar através de sistemas de comercialização direta entre produtores 
e consumidores,  bem como  assentamentos agrários voltados para abastecimento 
urbano” (negritei).

5. A secretária de mulheres do STTR de Alenquer, senhora Aldemara Ferreira de 
Jesus,  disse  que  cerca  de  20  famílias  de  trabalhadores  rurais  sem-terras  do 
acampamento denominado Nova Olinda, ocuparam a fazenda Água Flora, localizada no 
município de Alenquer, de pretensa propriedade de José de Jesus Lima Monteiro, a qual, 
quando foi ocupada, se encontrava abandonada, e, por isso, solicitou a regularização 
fundiária  da  fazenda  Água  Flora,  mediante  desapropriação  para  incorporação  ao 
programa de reforma agrária para assentamento das referidas famílias na condição de 
beneficiários do programa de reforma agrária.

6. A assessora do gabinete da Superintendência Regional do Incra de Santarém, 
doutora Elita Beltrão de Freitas, depois de conversar com o superintendente regional do 
Incra de Santarém, doutor Luiz Bacelar, mediante contato telefônico, esclareceu que o 
Incra  levantará  a  cadeia  dominial  e  vistoriará  a  fazenda Água Flora,  localizada  no 
município de Alenquer, cujo início da vistoria ocorrerá daqui a 90 dias, com a finalidade 
de  verificar  a  possibilidade  de  incorporá-la  ao  programa  de  reforma  agrária  para 
consequente  assentamento  das  20  famílias  de  trabalhadores  rurais  sem-terras  que 
ocupam a referida área, desde que preencham os requisitos exigidos pelo programa de 
reforma agrária e desde que haja permissão do Ministério Público Federal.

7. A assessora do gabinete da Superintendência Regional do Incra de Santarém, 
doutora Elita Beltrão de Freitas, depois de conversar com o superintendente regional do 
Incra de Santarém, doutor Luiz Bacelar, mediante contato telefônico, acolhendo pedido 
da sócia da Associaão dos Agricultores Familiares da Comunidade Nova União, senhora 
Regina de Cássia Lages Farias Rodrigues, esclareceu que vai verificar os processos de 
vistorias  das fazendas Malhadinha,  Alfaiate,  Santa Cruz e Livramento,  localizadas no 
município  de  Alenquer,  que  se  encontram  ocupadas  por  cerca  de  250  famílias  de 
trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado Nova União, e informar o 
andamento atual aos interessados, através da senhora Regina de Cássia Lages Farias 
Rodrigues, e à Ouvidoria Agrária Nacional (as fazendas em tela não têm processos de 
reintegração de posse).

8. A assessora do gabinete da Superintendência Regional do Incra de Santarém, 
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Incra de Santarém, doutor Luiz Bacelar, mediante contato telefônico, acolhendo pedido 
da sócia da Associaão dos Agricultores Familiares da Comunidade Nova União, senhora 
Regina de Cássia Lages Farias Rodrigues, esclareceu que o Incra levantará a cadeia 
dominial e vistoriará a fazenda São João, localizada no município de Alenquer,  cujo 
início da vistoria ocorrerá daqui a 90 dias, com a finalidade de verificar a possibilidade de 
incorporá-la ao programa de reforma agrária  para consequente  assentamento das 50 
famílias  de  trabalhadores  rurais  sem-terras  que  ocupam  a  referida  área,  desde  que 
preencham os requisitos exigidos pelo programa de reforma agrária e desde que haja 
permissão do Ministério Público Federal (a fazenda em tela tem processo de reintegração 
de posse que está paralisado). 

9. O  chefe  da  Divisão  de  Obtenção  de  Terras  do  Incra  de  Santarém,  doutor 
Humberto Barata do Amaral Maciel, acolhendo pedido do representante do acampamento 
Ajará,  senhor  José  Lúcio  dos  Anjos,  assumiu  vistoriar  a  fazenda  Ajará,  que  está 
ocupada por trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado Ajará, 
no  município  de  Alenquer,  de  propriedade  de  Davi  Ferreira,  para  fins  de  reforma 
agrária,  com prioridade,  haja  vista  que  existe  ação  possessória  que  tramita  na  vara 
agrária  de  Santarém,  conforme  processo  0002041-80.2005.8.14.0051,  que  apresenta 
Davi  dos  Santos  Ferreira  como  requerente  e  Francisco  Silva  Souza  e  outros  como 
requeridos,  sem  liminar  de  reintegração  de  posse,  depois  que  o  Incra  nacional 
disponibilizar recursos orçamentários e financeiros, salvo se houver impedimento judicial 
ou do MPF, ou das recentes portarias baixadas pelo MDA, pelo Incra e pelo TCU.

10. O ouvidor  agrário  nacional  e presidente da Comissão Nacional  de Combate à 
Violência no Campo, desembargador Gercino José da Silva Filho, acolhendo sugestão do 
chefe da Divisão de Obtenção de Terras do Incra de Santarém, doutor Humberto Barata 
do Amaral Maciel, fará gestão junto ao presidente do Incra no sentido de descentralizar 
os recursos financeiros necessários para realização de vistorias em imóveis rurais para 
fins de reforma agrária localizados na região do município de Alenquer, conforme planilha 
de cálculo que será remetida à Ouvidoria Agrária Nacional  pelo aludido chefe, no prazo 
de 10 dias.

11. A assessora do gabinete da Superintendência Regional do Incra de Santarém, 
doutora Elita Beltrão de Freitas, recebeu copia do Ofício nº 18, datado de 28 de janeiro de 
2013,  da lavra do superintendente regional  do Incra,  doutor Luiz  Bacelar,  referente a 
manifestação nos autos nº 0002041-80.2005.8.14.0051, que apresenta Davi dos Santos 
Ferreira como requerente e Francisco Silva Souza e outros como requeridos, sem liminar 
de reintegração de posse, e que versa sobre a fazenda Ajará, situada no município de 
Alenquer, o qual será submetido pela referida assessora à apreciação da Procuradoria 
Federal  Especializada  do  Incra  no  que  tange  a  possível  equívoco  apontado  pelo 
advogado Dilton Tapajós sobre confusão entre cadastramento de imóveis rurais a partir 
da lei  10.267/2001 e recadastramento de imóveis  rurais  levado a efeito  pela Portaria 
Incra/P/nº 596, de 5 de julho de 2001.

12. O  chefe  da  Divisão  de  Obtenção  de  Terras  do  Incra  de  Santarém,  doutor 
Humberto  Barata  do  Amaral  Maciel,  acolhendo  pedido  do  presidente  do  STR  de 
Alenquer, senhor João Gomes, assumiu compromisso de vistoriar a  fazenda Maringá, 
localizada  no  município  de  Alenquer, que  está  ocupada  por  aproximadamente  70 
famílias de trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado Lírio do Vale, 
para  fins  de  reforma  agrária,  depois  que  o  Incra  nacional  disponibilizar  recursos 
orçamentários e financeiros, salvo se houver impedimento judicial  ou do MPF, ou das C:Danielle Sampaio/Atas/2013/SR-30/Atas/Ata de reuniões 08.05.13, às 09 horas, na sede do Incra_diversos assuntos (461_CNVC) Página 3



recentes portarias baixadas pelo MDA, pelo Incra e pelo TCU, fazenda essa que não tem 
ação de reintegração de posse.

13. O  chefe  da  Divisão  de  Obtenção  de  Terras  do  Incra  de  Santarém,  doutor 
Humberto Barata do Amaral Maciel, acolhendo pedido do advogado Dilton Tapajós e do 
presidente do STR de Alenquer, senhor João Gomes, assumiu compromisso de vistoriar 
a  fazenda  Uirapuru,  situada  na  gleba  Camburão,  no  município  de  Alenquer,  de 
propriedade da empresa Curuá, que está ocupada por aproximadamente 90 famílias de 
trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado Novo Progresso I e II, com 
a finalidade de verificar  a possibilidade de incorporação da aludida área para fins de 
reforma  agrária,  depois  que  o  Incra  nacional  disponibilizar  recursos  orçamentários  e 
financeiros, salvo se houver impedimento judicial ou do MPF, ou das recentes portarias 
baixadas  pelo  MDA,  pelo  Incra  e  pelo  TCU,  fazenda  essa  que  não  tem  ação  de 
reintegração de posse.

14. O  chefe  da  Divisão  de  Obtenção  de  Terras  do  Incra  de  Santarém,  doutor 
Humberto  Barata  do  Amaral  Maciel,  acolhendo  pedido  do  advogado  Dilton  Tapajós, 
assumiu compromisso de dar vista do processo de discriminação, arrecadação e registro 
da gleba Camburão A e B, localizada no município de Alenquer, em nome da União/Incra, 
ao doutor Dilton Tapajós.

15. O  chefe  da  Divisão  de  Obtenção  de  Terras  do  Incra  de  Santarém,  doutor 
Humberto Barata do Amaral Maciel, acolhendo pedido do advogado Dilton Tapajós e do 
presidente do STR de Alenquer, senhor João Gomes, assumiu compromisso de vistoriar 
as fazendas São Luiz, Terra Preta, Conceição Rural, Nova Esperança e São Pedro, 
localizadas no município de Alenquer, de propriedade da empresa Curuá, que estão 
ocupadas por mais de 200 famílias de trabalhadores rurais sem-terras do acampamento 
denominado  Vila  de  Palha  (comunidades  Canacupá,  Ingá,  Vila  de  Palha,  Conceição 
Rural,  Nazaré  e  Nova  Esperança),  com  a  finalidade  de  verificar  a  possibilidade  de 
incorporação das aludidas áreas para fins de reforma agrária, depois que o Incra nacional 
disponibilizar recursos orçamentários e financeiros, salvo se houver impedimento judicial 
ou  do  MPF,  ou  das  recentes  portarias  baixadas  pelo  MDA,  pelo  Incra  e  pelo  TCU, 
fazendas essa que não têm ação de reintegração de posse.

16. O ouvidor  agrário  nacional  e presidente da Comissão Nacional  de Combate à 
Violência no Campo, desembargador Gercino José da Silva Filho, acolhendo pedido do 
presidente  do  STR de  Alenquer,  senhor  João  Gomes,  oficiará  ao  Ibama  e  à  Sema 
solicitando providências no sentido de apurar os fatos e responsabilizar os culpados no 
que  se  refere  à  denúncia  do  mencionado  presidente  no  sentido  de  que  a  empresa 
Griguillé,  através  de  empregados,  está  extraindo  madeira  ilegalmente  na  fazenda 
Porangaba, localizada no município de Alenquer, titulada pelo Incra, a qual não se 
encontra ocupada por trabalhadores rurais sem-terras, fato este que foi denunciado pelos 
trabalhadores rurais  à Secretaria  de Meio  Ambiente municipal  de Alenquer,  conforme 
documento entregue nesta reunião.

17. O ouvidor  agrário  nacional  e presidente da Comissão Nacional  de Combate à 
Violência no Campo, desembargador Gercino José da Silva Filho, acolhendo pedido do 
presidente  do  STR de  Alenquer,  senhor  João  Gomes,  oficiará  ao  MPE de  Alenquer 
solicitando  providências  no  que  se  refere  à  denúncia  do  mencionado  presidente  no 
sentido  de que  a  empresa Griguillé,  através de  empregados,  está  extraindo  madeira C:Danielle Sampaio/Atas/2013/SR-30/Atas/Ata de reuniões 08.05.13, às 09 horas, na sede do Incra_diversos assuntos (461_CNVC) Página 4



ilegalmente na fazenda Porangaba, localizada no município de Alenquer, titulada pelo 
Incra, que não está ocupada por trabalhadores rurais sem-terras, conforme documento 
que será remetido à Ouvidoria Agrária Nacional pelo presidente do STR de Alenquer, 
senhor João Gomes, conforme documento entregue nesta reunião.

18. O  chefe  da  Divisão  de  Obtenção  de  Terras  do  Incra  de  Santarém,  doutor 
Humberto Barata do Amaral Maciel, acolhendo pedido do advogado Dilton Tapajós e do 
presidente do STR de Alenquer, senhor João Gomes, assumiu compromisso de vistoriar 
a fazenda Porangaba, situada na gleba Cuminapanema, localizada no município de 
Alenquer, titulada pelo Incra, conforme processo administrativo nº 21411.001399/82-9, 
que apresenta Fazenda Porangaba S.A. como interessada e versa sobre regularização 
fundiária,  a qual não se encontra ocupada por trabalhadores rurais sem-terras, com a 
finalidade de verificar a possibilidade de incorporação das aludidas áreas para fins de 
reforma  agrária,  depois  que  o  Incra  nacional  disponibilizar  recursos  orçamentários  e 
financeiros, salvo se houver impedimento judicial ou do MPF, ou das recentes portarias 
baixadas pelo MDA, pelo Incra e pelo TCU.

19. O presidente do STR de Alenquer, senhor João Gomes, assumiu compromisso de 
reapresentar ao Incra de Santarém relação, com nomes, CPF’s, RG’s, de trabalhadores 
rurais sem-terras que se encontram acampados e demandam providências do Incra para 
fins de reforma agrária, de acordo com os acampamentos e fazendas relacionados nesta 
ata.

20. O ouvidor  agrário  nacional  e presidente da Comissão Nacional  de Combate à 
Violência no Campo, desembargador Gercino José da Silva Filho, acolhendo pedido do 
presidente do STR de Alenquer, senhor João Gomes, notificará o vereador de Alenquer, 
senhor  Antônio  Lisboa,  haja  vista  que  de  acordo  com  informação  do  mencionado 
presidente,  o  aludido  vereador  quer  fazer  “despejo”,  sem ordem judicial,  da  fazenda 
Poção,  localizada  no  município  de  Alenquer,  a  qual  se  encontra  ocupada  por 
trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado Poção, fazenda essa que 
possivelmente tem hipoteca no Banco da Amazônia.

21. O  chefe  da  Divisão  de  Obtenção  de  Terras  do  Incra  de  Santarém,  doutor 
Humberto Barata do Amaral Maciel, acolhendo pedido do advogado Dilton Tapajós e do 
presidente do STR de Alenquer, senhor João Gomes, assumiu compromisso de vistoriar 
a fazenda Poção, localizada no município de Alenquer, a qual se encontra ocupada 
por aproximadamente 40 famílias de trabalhadores rurais sem-terras do acampamento 
denominado  Poção,  com a finalidade  de verificar  a  possibilidade  de incorporação da 
aludida  área  para  fins  de  reforma agrária,  depois  que  o  Incra  nacional  disponibilizar 
recursos orçamentários e financeiros, salvo se houver impedimento judicial ou do MPF, 
ou das recentes portarias baixadas pelo MDA, pelo Incra e pelo TCU.

22. O  chefe  da  Divisão  de  Obtenção  de  Terras  do  Incra  de  Santarém,  doutor 
Humberto Barata do Amaral Maciel, acolhendo pedido do advogado Dilton Tapajós e do 
presidente do STR de Alenquer, senhor João Gomes, assumiu compromisso de vistoriar 
as  fazendas  Dois  Irmãos  e  Bela  Vista,  situadas  na  gleba  Santo  Antônio  das 
Gertrudes, localizadas no município de Alenquer, de propriedades de Zélia Volask e 
“Gilson  da  Brahma”,  respectivamente,  que  estão  ocupadas  por  aproximadamente  50 
famílias de trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado Sacrifício, com 
a finalidade de verificar a possibilidade de incorporação das aludidas áreas para fins de 
reforma  agrária,  depois  que  o  Incra  nacional  disponibilizar  recursos  orçamentários  e C:Danielle Sampaio/Atas/2013/SR-30/Atas/Ata de reuniões 08.05.13, às 09 horas, na sede do Incra_diversos assuntos (461_CNVC) Página 5



financeiros, salvo se houver impedimento judicial ou do MPF, ou das recentes portarias 
baixadas  pelo  MDA,  pelo  Incra  e  pelo  TCU,  fazendas  essas  que  não  têm  ação  de 
reintegração de posse.

23. O  chefe  da  Divisão  de  Obtenção  de  Terras  do  Incra  de  Santarém,  doutor 
Humberto Barata do Amaral Maciel, acolhendo pedido do advogado Dilton Tapajós e do 
presidente do STR de Alenquer, senhor João Gomes, assumiu compromisso de vistoriar 
a  fazenda Praia Grande, situada na gleba Camburão, localizada no município de 
Alenquer,  que  está  ocupada  por  trabalhadores  rurais  sem-terras  do  acampamento 
denominado Praia Grande, com a finalidade de verificar a possibilidade de incorporação 
da aludida área para fins de reforma agrária, depois que o Incra nacional disponibilizar 
recursos orçamentários e financeiros, salvo se houver impedimento judicial ou do MPF, 
ou das recentes portarias baixadas pelo MDA, pelo Incra e pelo TCU, fazendas essas 
que não têm ação de reintegração de posse.

24. O  chefe  da  Divisão  de  Obtenção  de  Terras  do  Incra  de  Santarém,  doutor 
Humberto Barata do Amaral Maciel, acolhendo pedido do Edson Jorge Ferreira advogado 
Dilton  Tapajós  e  do  presidente  do  STR de  Alenquer,  senhor  João  Gomes,  assumiu 
compromisso de vistoriar as fazenda Cinco Anzóis, processo administrativo do Incra nº 
002/98; fazenda Capitari,  Mata Galinha e Santa Eulina, processo 006/98, fazendas Zé 
Inglês e Quatro x Quatro, processo administrativo do Incra nº 008/98;  e fazenda São 
Paulo,  Estrala, Boa Esperança, Nacional, e Centro da Estrela, processo administrativo 
do Incra 011/98, todas localizadas no município de Alenquer, as quais são ocupadas por 
trabalhadores rurais sem-terras dos acampamentos Bacabal, Farol, Serrinha, Bela Vista e 
Nacional.

25. O advogado Dilton Tapajós esclareceu que a empresa Curuá ingressou com ação 
de  reintegração de  posse das  fazendas  Cinco  Anzóis,  Capitari,  Mata  Galinha,  Santa 
Eulina,  Zé  Inglês,  Quatro  x  Quatro,  São  Paulo,  Estrela,  Boa  Esperança,  Nacional  e 
Centro da Estrela, todas localizadas no município de Alenquer,  conforme processo nº 
0009323-53.2010.814.0051, que  tramita  na  vara  agrária  estadual  de  Santarém,  e 
apresenta  Curuá  Agriculrura  e  Participação  Ltda  e  Fazenda  Rio  Curuá  S.A.  como 
requerentes e trabalhadores rurais sem-terras como requeridos.

26. O ouvidor  agrário  nacional  e presidente da Comissao Nacional  de Combate à 
Violência no Campo, desembargador Gercino José da Silva Filho, acolhendo pedido do 
advogado Dilton Tapajós, oficiará ao procurador regional do Incra de Santarém, doutor 
José Eliaci, solicitando providencias no que se refere ao interesse ou não do Incra na 
ação possessória proposta pela empresa Curuá Agricultura e Participação Ltda, conforme 
processo  nº  0009323-53.2010.814.0051, que  tramita  na  vara  agrária  estadual  de 
Santarém, e abrange os imóveis rurais denominados fazendas Cinco Anzóis, Capitari, 
Mata  Galinha,  Santa  Eulina,  Zé  Inglês,  Quatro  x  Quatro,  São  Paulo,  Estrela,  Boa 
Esperança, Nacional e Centro da Estrela, todas localizadas no município de Alenquer, as 
quais  são ocupadas por trabalhadores  rurais  sem-terras dos acampamentos Bacabal, 
Farol, Serrinha, Bela Vista e Nacional.

27. O  chefe  da  Divisão  de  Obtenção  de  Terras  do  Incra  de  Santarém,  doutor 
Humberto Barata do Amaral Maciel, acolhendo pedido do advogado Dilton Tapajós e do 
presidente do STR de Alenquer, senhor João Gomes, assumiu compromisso de vistoriar 
a  fazenda  Goiana,  localizada  no  município  de  Alenquer,  que  está  ocupada  por C:Danielle Sampaio/Atas/2013/SR-30/Atas/Ata de reuniões 08.05.13, às 09 horas, na sede do Incra_diversos assuntos (461_CNVC) Página 6



aproximadamente  30  famílias  de  trabalhadores  rurais  sem-terras  do  acampamento 
denominado Goiana,  com a finalidade de verificar  a possibilidade de incorporação da 
aludida  área  para  fins  de  reforma agrária,  depois  que  o  Incra  nacional  disponibilizar 
recursos orçamentários e financeiros, salvo se houver impedimento judicial ou do MPF, 
ou das recentes portarias baixadas pelo MDA, pelo Incra e pelo TCU, fazendas essas 
que não têm ação de reintegração de posse.

28. O advogado Dilton Tapajós esclareceu que existe ação de reintegração de posse 
que  tramita  na  vara  agrária  de  Santarém,  consoante  processo  nº  0001951-
55.2013.8.14.0051,  que  apresenta  Carlos  Bibiano  Batista  como  requerente  e  Edson 
Jorge e outros como requeridos, que versa sobre a  fazenda Campo Grande/Narciso, 
localizada no município de Alenquer, com área de 900 hectares, que está ocupada por 
28 famílias de trabalhadores rurais sem-terras do acampamento denominado Estrada do 
Sena, desde 17 de setembro de 2009, sem apreciação do pedido liminar até o momento. 

29. O  chefe  da  Divisão  de  Obtenção  de  Terras  do  Incra  de  Santarém,  doutor 
Humberto Barata do Amaral Maciel, acolhendo pedido do representante do acampamento 
Estrela  do  Sena,  senhor  Edson  Jorge  Ferreira,  do  advogado  Dilton  Tapajós  e  do 
presidente do STR de Alenquer, senhor João Gomes, assumiu compromisso de vistoriar 
a  fazenda Campo Grande/Narciso, localizada no município de Alenquer, com área 
de 900 hectares, com a finalidade de verificar a possibilidade de incorporação da aludida 
área para fins de reforma agrária,  depois que o Incra nacional  disponibilizar  recursos 
orçamentários e financeiros, salvo se houver impedimento judicial  ou do MPF, ou das 
recentes portarias baixadas pelo MDA, pelo Incra e pelo TCU.

30. O advogado Dilton Tapajós esclareceu que existe ação de reintegração de posse 
tramitando  na  vara  agrária  estadual  de  Santarém,  conforme  processo  nº  0010574-
61.2008.8.14.0051, que apresenta Wilton de Azevedo Bentes como requerente e Angela 
Maria Marreiro Costa e outros como requeridos, e que versa sobre a fazenda Aliança, 
localizada no município de Alenquer, de propriedade de Nilton Bentes, que está ocupada 
por aproximadamente 30 famílias de trabalhadores rurais sem-terras do acampamento 
denominado Mamiá, há cerca de 18 anos, cuja liminar foi indeferida e o juiz determinou a 
oitiva do Incra, bem como vistoria no prazo de 60 dias, e providências do Ibama.

31. O chefe da Divisão de Desenvolvimento  do Incra de Santarém,  doutor  Carlos 
Carneiro,  esclareceu  que  designou  o  servidor  Raimundo  Guilherme  para  vistoriar  a 
fazenda  Aliança,  localizada  no  município  de  Alenquer,  de  propriedade  de  Nilton 
Bentes, que está ocupada por aproximadamente 30 famílias de trabalhadores rurais sem-
terras  do  acampamento  denominado  Mamiá,  há  cerca  de  18  anos,  cumprindo 
determinação do Juízo da vara agrária estadual,  cujos trabalhos serão concluídos no 
prazo de 60 dias, consoante determinação judicial.

32. O  presidente  do  STR  de  Alenquer,  senhor  João  Gomes,  e  o  presidente  da 
Associação  PDS Paraíso,  senhor  Carlos  da Cruz,  esclareceu que existem ocupantes 
irregulares, ou seja, que não preenchem os requisitos exigidos pelo programa de reforma 
agrária,  que ocupam o projeto de desenvolvimento sustentável Paraíso,  localizado no 
município de Alenquer, que tem capacidade para 500 famílias, e tem área de 250 mil 
hectares. Neste sentido, pediu providências do Incra para retomar os lotes irregularmente 
ocupados no mencionado projeto.
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Violência no Campo, desembargador Gercino José da Silva Filho, oficiará ao delegado de 
Polícia Civil de Alenquer, solicitando informação sobre o andamento do inquérito policial 
instaurado para apurar  as circunstâncias do homicídio do trabalhador  rural  conhecido 
como Valdir,  ocorrido no final do ano de 2011, possivelmente praticado pelo indivíduo 
Francisco,  conhecido  por  Chiquinho,  o  qual  anda  com  arma  de  fogo  no  projeto  de 
desenvolvimento sustentável Paraíso, localizado no município de Alenquer, e ameaçou 
de morte o presidente da Associação PDS Paraíso, senhor Carlos da Cruz.

34. O ouvidor  agrário  nacional  e presidente da Comissão Nacional  de Combate à 
Violência no Campo, desembargador Gercino José da Silva Filho, orientou o presidente 
da Associação PDS Paraíso, senhor Carlos da Cruz, no sentido de registrar boletim de 
ocorrência no que se refere às ameaças de morte que recebeu do indivíduo Francisco, 
conhecido por Chiquinho, o qual anda com arma de fogo no projeto de desenvolvimento 
sustentável Paraíso, localizado no município de Alenquer, com consequente remessa de 
cópias  à  Ouvidoria  Agrária  Nacional,  possibilitando,  assim,  atuação  da  Comissão 
Nacional de Combate à Violência no Campo. 

35. A assessora do gabinete da Superintendência Regional do Incra de Santarém, 
doutora Elita Beltrão de Freitas, esclareceu que o projeto de desenvolvimento sustentável 
Paraíso, localizado no município de Alenquer, está na programação operacional do ano 
de  2013  para  levantamento  ocupacional,  quando  serão  identificados  os  ocupantes 
irregulares, e, nos termos da Normativa/Incra nº 101, serão adotados os procedimentos 
administrativos no que se refere à notificação dos possíveis ocupantes irregulares para 
desocupação dos respectivos lotes.

36. O  ouvidor  agrário  nacional  e presidente da Comissão Nacional  de Combate à 
Violência no Campo, desembargador Gercino José da Silva Filho, oficiará ao delgado de 
Polícia do Interior solicitando providências contra o delegado de Polícia Civil de Alenquer, 
doutor  Herbert  Farias  Junior,  haja  vista  que,  segundo  registro  da  advogada  de 
movimentos  sociais  rurais  de  Santarém,  doutora  Regiane  Lisboa,  nesta  reunião,  o 
mencionado delegado coloca dificuldade para registrar boletins de ocorrências quando 
procurado por trabalhadores rurais.

37. O chefe da Divisão de Desenvolvimento  do Incra de Santarém,  doutor  Carlos 
Carneiro, acolhendo pedido do representante da Associação Missionário Rufino, senhor 
Mateus  da  Silva  Ferreira,  assumiu  compromisso  de fazer  vistoria  de  constatação  no 
projeto de assentamento extrativista Missionário Rufino, localizado no município 
de Alenquer, criado em 2005, com a finalidade de verificar as famílias que se encontram 
efetivamente na área, com consequente exclusão da relação de beneficiários das famílias 
que  não  se  encontram  mais  no  referido  projeto  e  inclusão  de  outras  famílias  que 
possuem o perfil exigido pelo programa de reforma agrária e que se encontram no local,  
inclusive no que se refere ao empresário Tomaz de Aquino, assim como verificará os 
limites  entre  o  projeto  em tela  e  a área quilombola  Pacoval,  trabalho  esse que será 
realizado no ano de 2013, desde que haja disponibilização dos recursos orçamentários e 
financeiros pelo Incra nacional.

38. O chefe da Divisão de Desenvolvimento  do Incra de Santarém,  doutor  Carlos 
Carneiro, acolhendo pedido do diretor de preservação de meio ambiente da Associação 
PA  Curumu,  senhor  Raimundo  Primo,  assumiu  compromisso  vistoriar  o  projeto  de 
assentamento Curumu, localizado no município de Alenquer,  com a finalidade de 
revisar a relação de beneficiários das famílias que se encontram efetivamente na área, C:Danielle Sampaio/Atas/2013/SR-30/Atas/Ata de reuniões 08.05.13, às 09 horas, na sede do Incra_diversos assuntos (461_CNVC) Página 8



com  consequente  exclusão  da  relação  de  beneficiários  das  famílias  que  não  se 
encontram mais no referido projeto e inclusão de outras famílias que possuem o perfil 
exigido pelo programa de reforma agrária e que se encontram no local, inclusive no que 
se refere a empresários que estão ocupando o local, trabalho esse que será realizado no 
ano de 2013, desde que haja disponibilização dos recursos orçamentários e financeiros 
pelo Incra nacional.

39. O  deputado  federal  Carlos  Puty  fará  gestão  junto  ao  presidente  do  Incra  no 
sentido de descentralizar os recursos financeiros necessários para realização de vistorias 
em imóveis rurais para fins de reforma agrária localizados na região do município de 
Alenquer, conforme planilha de cálculo que será remetida ao mencionado deputado pelo 
chefe da Divisão de Obtenção de Terras do Incra de Santarém, doutor Humberto Barata 
do Amaral Maciel, no prazo de 10 dias.

40. A assessora do gabinete da Superintendência Regional do Incra de Santarém, 
doutora Elita Beltrão de Freitas, acolhendo pedido do diretor de preservação de meio 
ambiente da Associação PA Curumu, senhor Raimundo Primo, esclareceu que o Incra 
retomará  a  construção  das  habitações  no  projeto  de  assentamento  Curumu, 
localizado no município de Alenquer,  quando houve a conclusão  do procedimento 
administrativo  instaurado  para  apurar  irregularidades  na  aplicação  de  créditos  no 
mencionado projeto, e houver autorização da Justiça Federal.

41. O diretor de preservação de meio ambiente da Associação PA Curumu, senhor 
Raimundo Primo,  esclareceu que existe  ação de reintegração de posse sobre  o  lote 
denominado São Miguel, situado  no projeto de assentamento Curumu, localizado no 
município  de  Alenquer,  conforme  processo  nº  0000184-04.2005.8.14.0003,  que 
apresenta  José de Souza Pinto  como requerente  e  o espólio  de Natalino  Primo dos 
Santos, João Primo dos Santos como requeridos, que tramita na comarca de Alenquer.

42. O  ouvidor  agrário  nacional  e presidente da Comissão Nacional  de Combate à 
Violência no Campo, desembargador Gercino José da Silva Filho, oficiará ao procurador 
regional do Incra de Santarém solicitando que verifique a possibilidade de intervir na ação 
possessória  nº 0000184-04.2005.8.14.0003, que apresenta José de Souza Pinto como 
requerente e o espólio  de Natalino  Primo dos Santos,  João Primo dos Santos como 
requeridos, que tramita na comarca de Alenquer, e versa sobre o lote denominado São 
Miguel,  situado  no  projeto de assentamento Curumu, localizado no município de 
Alenquer,  haja vista que envolve imóvel público federal de propriedade do Incra.

43. O chefe da Divisão de Desenvolvimento  do Incra de Santarém,  doutor  Carlos 
Carneiro, orientou o diretor de preservação de meio ambiente da Associação PA Curumu, 
senhor Raimundo Primo, no sentido de formalizar, na Sala do Cidadão da SR-30, a sua 
reclamação no sentido de que quer permanecer no lote que se encontra atualmente no 
projeto de assentamento Curumu, localizado no município de Alenquer,  de onde 
está sendo está sendo ameaçado de expulsão pelo senhor Rosinor Ribeiro Pinto, que é 
aposentado, mora na cidade de Alenquer, e não preenche os requisitos exigidos pelo 
programa de reforma agrária.

44. O chefe da Divisão de Desenvolvimento  do Incra de Santarém,  doutor  Carlos 
Carneiro,  acolhendo pedido do presidente do STR de Alenquer,  senhor João Gomes, 
oficiará  ao  procurador  regional  do Incra  de Santarém solicitando  informação sobre  o C:Danielle Sampaio/Atas/2013/SR-30/Atas/Ata de reuniões 08.05.13, às 09 horas, na sede do Incra_diversos assuntos (461_CNVC) Página 9



andamento do processo que tramita na Justiça Federal e que se refere à proibição do 
Incra  de  fornecer  políticas  públicas  nos  projetos  de  assentamento  Camburão  I, 
Camburão II,  Buriti  e Porão, localizados no município de Alenquer,  cuja resposta 
será remetida ao aludido presidente do STR.

E nada mais havendo,  às 14 horas do dia 09 de maio de 2013,  o ouvidor 
agrário  nacional  e  presidente  da  Comissão  Nacional  de  Combate  à  Violência  no 
Campo,  desembargador  Gercino  José  da  Silva  Filho,  leu  e  mandou  encerrar  a 
presente ata,  que vai  assinada por  mim __________________Danielle  Vieira  Melo 
Sampaio  (Assistente-Técnica  da  Ouvidoria  Agrária  Nacional),  pelas  autoridades 
presentes e pelos interessados.

Santarém, 09 de maio de 2013.

Desembargador Gercino José da Silva Filho
Ouvidor Agrário Nacional e presidente da Comissão

Nacional de Combate à Violência no Campo

Doutor Luiz Bacelar Guerreiro
Superintendente Regional do Incra de Santarém

Doutor Carlos Puty
Deputado Federal 

Doutor Antônio Carlos Moriel Sanchez
Representante do Ministério da Justiça na

Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo

Doutor Cláudio Rodrigues Braga
Representante do Presidente do Incra na

Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo

Doutor Rossivagner Santana Santos
Coordenador do Núcleo de Defensorias Públicas Agrárias

Doutor Matuzalém Bernardo 
Defensor Público Agrário de Santarém 

Doutora Lilian Braga 
Promotora de Justiça de Juruti
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Doutor Fábio Carvalho 
Coordenador Regional do ICMBio de Santarém

Cleisson Martins
Ouvidor Agrário Regional do Incra de Santarém

Doutor Ivo Ledo
Coordenador do Programa Terra Legal

Doutor Dilton Tapajós
Advogado de movimentos sociais 

rurais da região de Santarém

Doutora Elita Beltrão
Assessora de Gabiente da SR-30

Doutor Humberto Barata do Amaral Maciel
Chefe da Divisão de Obtenção de Terras do Incra de Santarém

Doutor Carlos Carneiro
Chefe da Divisão de Desenvolvimento 

do Incra de Santarém

Doutora Regiane Lisboa
Advogada de movimentos sociais 

rurais da região de Santarém
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