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AUDIÊNCIA 

Aos 12 de Maio de 2017, na sala de audiências deste Juizo, 
perante o MM. Juiz de Direitos  Dr. PAULO MAURÍCIO SIMÃO FILHO, 
realizou-se a audiência designada nos autos. Aberta a audiência, feito o 
pregão, compareceram o primeiro autor, na pessoa de Elaine Cristina 
Ferreira da Cunha (5407168), acompanhado de Dr. Antonio Rodrigues de 
Araujo Motta (OAB/RJ 178294) e Dr. Gabriel Rangel Schott (OAB/RJ 
203185), o segundo autor e terceiro autor, na pessoa de Eduardo 
Quartarone Campos (OAB/RJ 167925), acompanhado de Dr. Rodrigo Fux 
(OAB/RJ 154760) e do Dr. Daniel Corea Cardoso Coelho (OAB/RJ 

95891). 
Presentes a primeira ré, na pessoa de Rodrigo Santos, 

acompanhada da Dra. Defensora Pública, a segunda ré, MST , na pessoa 
de Marcelo Durão, acompanhada de Fernanda Vieira (0AB/R1-101385). 

Presente a Comisão de Representação Para Mediar Conflitos 
Decorrentes da Implantação do Porto Do Açu ("amicus curiae"), na 
pessiia de Bruno Felgueiras Dauaire (208924563), acompanhado da Dra. 

Priscila Dauaire (OAB/RJ 183004). 
Presente o Ministério Público, na pessoa do Dr. Marcelo 

Lessa. 
Presente a procuradora do Estado, Dra. Luciana Junqueira de 

Almeida (11827196-4). 
Iniciada a audiência, o Juiz ouviu os autores, que 

apresentaram proposta de acordo, nos seguintes te 	1. A CODIN se 
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propôs a colocar sua equipe em espaços físicos á disposição dos réus para 

que,  seja analisada a inclusão nos programas sociais auxílio produção e 
reassentamento. Aos produtores que se enquadrem no perfil do programa 
fica assegurado o pagamento mensal de renda que varia entre 1 (um) a 5 

(cinco) salários em 24 (vinte e quatro) meses. O programa de 

•reassentamento oferece o padrão de residência igual ou superior em área 
para cultivo. Pela PORTO DO AÇU OPERAÇÕES e GSA foi oferecida 
a proposta consistente em ampliar os dois programas oferecidos pela 
CODIN para todos aqueles que de alguma forma comprovem que tenham 

retirado sua subsistência da área, seja a que título for. Para tanto, assume o 
compromisso de fornecer os meios materiais e a mão de obra necessária 
para análise. Também ofereceu o eassentamento provisório de todos os 
atuais ocupantes da área na fazenda Palacete, de propriedade dos autores, 
até que sejam identificados os destinatários das cláusulas acima 
estabelecidas. Ofereceram, ainda a qualificação dos ocupantes da área em 
cursos técnicoS para que ao final do curso, tenham preferência na 
contratação de mão de obra por parte dos autores e de seus parceiros. 

Pelos réus foi dito que: 1. Se sentem inseguros quanto aos 
auxílios financeiros em razão da notória crise financeira que atravessa o 

Estado, que pode colocar em risco o pagamento mensal dos auxílios. 2. 
Em relação a fazenda Palacete, existe notícia de que é objeto de penhora 
em juízo trabalhista, o que compromete a segurança jurídica na instalação 

das famílias na propriedade. 
Proposta a conciliação, não houve acordo definitivo. 
As partes acordaram na suspensão do processo no prazo de 

40 (quarenta) dias corridos, a 'contar da presente data.. Durante este 
período os i'éus se reunirão para analisar a proposta apresentada pelos 
autores. Caso não haja acordo, a resposta deverá ser oferecida até o último • 
dia deste prazo. Durante o período de suspensão do processo, fica 
suspenso o direito de recorrer, ficando mantida a-  atual situação de fato. 

Pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte. 

DECISÃO:  1. Defiro, com fundamento no art. 138, do CPC/15 a 
participação da Comissão de Representação Para Mediar Conflitos 
Decorrentes , da Implantação do Porto Do Açu, instituída pelo 
requerimento 22/2015 e designada pelo ato "E/GP/N" 058/2015 da 
Presidência da Alerj neste processa, na • qualidade de amicus curiae, 

conforme requerimento de fls. 623. Com  "fundatne 	, do mesmo 
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dispositivo legal, limito sua participação ao acompanhamento da 
audiência de. conciliação que ora se realiza. Isto porque, tratando-se de 

'Comissão que tem por finalidade mediar conflitos, não pode exercer 
posições processuais ativas, seja ao lado dos autores seja apresentando • 
resistência pelos réus sob pena de desvirtuamento da finalidade para a 
qual a Comissão foi instituída. 2. Em relação ao ofício de.  fls. 51.5/516 e à 
petição de fls. 613, passo a fazer os seguintes esclarecimentos: Trata-se de 
ação possessória, que possui caráter dúplice. De tal forma, após o 
indeferimento da reintegração de posse pleiteada, conforme decisão de fls. 
502/503, assegura-se aos réus não só o direito de permanecer na área 
ocupada mas também livremente transitar por ela, inclusive com a 
utilização de veículos. De tal forma, enquanto não revogada a referida 
decisão, não podem a polícia militar ou empresas particulares de 
segurança obstarem o exercício da posse pelos réus• sob pena de 
cometimento de crime de desobediência. Oficie-se o 8° BPM com cópia 
desta decisão. No entanto, com a finalidade de delimitar o objeto deste ' 
processo e não aumentar a litigiosidade já existente na disputa pela área, 
autorizo os autores a delimitarem, com instalação de cercas a área 
ocupada pelos réus. 3. Suspendo o processo pelo praz/5 de 40 (quarenta) 
dias. Aguarde-se a manifestação dos réus e dê-se vista aos autores e 
voltem conclusos. Nada mais have d foi encerrada a presente audiência. 

PAULO MAURI i01  SIMÃO FILHO 
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