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EXMO. Sá. DR.• JUIZ FEDERAL DA 	VARA DA SUBSEÇÁO • 
tJUDICIÁRIA DE SANTARÉM 

INSTITUTO NACIONAL DE ÇOLONIZAÇÂO E REFORMA AGRÁRIA 

— INCRA, autarquia federal, representada pela Procuradoria Federal Especializada, por 

seus Procuradores Federais in fine assinadds, vem respeitosamente, à presença de V, 

Ex.a. com  fulcro tio art. 71. do DecretO-Lei n° 9.760/46, c/c os arts. 926 e segs., do ' 

CPC, propor 

ACÃO DE REINTEGRACÃO DE POSSE com pedido de LIMINAR  ' 

.em face de *WILSON SOUSA, inscrito ng CPF de n°515.037.35-49, residente 

e domiciliado Travessa Campos Sales, Centro, Mojui dos Campos, CEP: 68120-000, 

pelos seguintes finos e fundamentos. 

1-DOS FATOS 

O INCRA constituiu uma comissão por meio da Ordem de Serviço 

N 089/2015/INCRA/SR(30)G, com o objetivo de vistoriar e notificar presumíveis 

ocupantes irregulares no Projeto de Desenvélvimento Sustentável Igarapé do Anta, dada 

as 'exploração irregular feitas por invasores madeireiros clandestinos no local. 

Avenida Presidente Vargas, S/n, Fátima 
	 1 

CEP 68005,080 — Santarém-PA — Telefone: (93) 3523-1296— Fax: (93) 3522-1192 	- 



• ADVOCACIA-GERAL DA UNIA0 
• PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 	' 

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - INCRA 

- 	- • • 

• Isso posto, foi 'identificado 9ue o Réu adquiriu irregularmente uma 

• dentro do assentamento PA Moju I e É no qual utiliza a -área como ponto de apoio para 

extrair madeira irregularmente de dentro do PDS-Igarapé - do Anta, assentamento 

circunscrito pelo por àquele. 

O Réu apresentou a comissão de vistoria instrumento particular de • • 

• comprai  e venda no qual—consta a aquisição da área por R$15.000,00 (quinze mil rais) - 

de pessoas estranhas aos projeto de.assentamento (anexo), bem como afirmou que extrai 

madeira dó local sem autorização dos órgãos ambientais. 

Conforme informações, o Réu costuma extrair as árvores durante o dia e 

embarcá-las em caminhões para o transporte á noite, a fim de .burlar.  a fiscalização. 

Moradores da região informaram qtie este possuí índole violenta e costuma transitar 

armado com revólver nas • áreas sob seu controle, além de ameaçar que se oponha à 

extração irregular de medeira por ele praticada. 

O Sf. Joilson Sousa -recusou-se a assinar o formulário de v.  istoria com as 

inforMacões•por ele prestadas, assim como se recusou a iieceber e assinar as notificações 

para desocupar o imóvel e a cessar a supressão ilegal de vegetação dentro do 

mencionado assentamento. Ademais, intimado para apresentar defesa administrativa, 

quedou-se inerte. 	 .• 

• Por fim, insta suscitar que o Réu, não é beneficiário de qualquer 

assentamento sob o patrocínio desta autarquia ou mesmo possui•processo administrativo 

de pedido de assentamento ou cumpre quaisquer requisito para tanto. 

II-DO DIREITO 

•A aplicação do art. 71, do Decreto-Lei n° 9.760/46 às ações • possesárias 

destinadas à proteção do patrimônio público 

O Decreto-Lei n° 9.760/46 dispõe sobre os bens imóveis.  da União., 

estabelecendo, em seu art. 71, que -o ocupante de imóvel da-União sem assentimento 

desta, poderá ser sumariamente despejado e perderá, sem direito a qualquer 
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indenização, tudo quanto haja incorporado ao solo, ficando ainda sujeito ao disposto 

nos arts. 513, 515e 517 do Código Civil". 

(3 dispositivo legal em epígrafe prescreve o despejo ou desapossamento sumário 

daquele que detiver imóvel da União sem anuência desta, sendo, portanto, aplicável às 

ações possessórias destinada á à proteção do patrimônio público, para dispensar os 

requisitos do art. 927 fdó Código de Processo Civil, com exceção do previsto no inciso 

II, nos terinos de pacífica orientação. do Egrégio Tribunal Regional Federal da P 

• Região, exemplificada nas ementas a seguir colacionadas: 

"Ementa: ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL DA UNIÃO. 
AUSÊNCIA DE ASSENTIMENTO EXPRESSO. PRECARIEDADE. REINTEGRAÇÃO 
SUMÁRIA. POSSIBILIDADE. 

3. De acordo tom Ci art. 71 do Dec.Lei n. 9.760/46, "o ocupante de imóvel da União, sem 
assentimento destavpoderá ser sumariamente despejado e perderá, sem direito a qualquer 
indenização, tudo quanto haja incorporado ao solo ...". Trata-se, na verdade, de uma ação 
de despejo ou desapossamento, dispensando os requisitoi do art. 927 do Código de Processo 
Civil, com exceção do previsto no inciso II, e há possibilidade do deferimento liminar 
mesmo se intentada além do prazo de ano e dia da turbação ou esbulho. 
4. Agravo de instrumento a que se nega provimento." (AG 2005.01.00.069791-0/DF, Rel. 
Desembargador Federal João Batista Moreira, Quinta Turma.e-DIF1 p.145 de 11/04/2008) 
(grifos nossos) 

"ADMINISTRATIVO. DOMÍNIO PÚBLICO. TERRAS DA UNIÃO DESTINADAS À 
REFORMA AGRÁRIA. OCUPAÇÃO POR PARTICULARES-. AÇÃO DE MANUTENÇÃO 
(OU REINTEGRAÇÃO) DE POSSE MOVIDA PELO INCRA. ALEGAÇÃO. PELOS 
OCUPANTES. DE 'INEXISTÊNCIA DE POSSE ANTERIOR. AÇÃO POSSESSDRIA 
DESPROVIDA DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DO ART. 927 DO. CPC. 
POSSIBILIDADE. PARTICULARIDADE DO REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. 
BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. 'PERDA EM FAVOR DO INCRA. 
INDENIZAÇÃO PELOS FRUTOS COLHIDOS E PERCEBIDOS E PELOS QUE SE 
PERDERAM POR CULPA DOS RÉUS. REFORMA DA SENTENÇA. 
1. São distintas as relações de-propriedade e administração, a que correspondém os regimes do 
direito civil e do direito administrativo. A chamada propriedade pública não é adaptação para o 
direito administrativo da propriedade regida pelo direito civil. Embora, haja pontos de contato 
entre a relaCão de administração e a de propriedade, aquela é secundária a esta, à qual se deve 
conformar (Cirne Lima). Apenas subsidiariamente aplicam-se ao regime .dos bens públicos as 
regras de direito civil e. por conseqüência,. as regras do processo civil também devem ser 
adaptadas para atender ao interesse público. 
2. Às ações possessórias destinadas à proteção do patrimônio público aplica-se o art. 71 do 
Decreto-Lei,n. 9.760/46: "O ocupante de. imóvel da União,sem assentimento desta, poderá 
ser sumariamente despejado e perderá, sem direito a qualquer indenização, tudo quanto 
haja incotporado ao solo, ficando ainda sujeito ao disposto nos arts. 513, 515 e 517 do 
Código Civil". 
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3. Trata-se, na verdade, de uma ação de despejo ou de desapossamento. Dispensem-se os 
requisitos do art. 927 do Código de Processo Civil, com exceção de previsto no inciso II, e 
há possibilidade do deferimento liminar mesmo se intentada além do prazo de ano e dia da 
turbação mi esbulho. Excetuam-se daqüela disposição (art. 71 do Decreto-Lei n. 9.760/46), 
na forma do parágrafo único, e ainda assim apenas quanto ao aspecto da sumariedade e do 
direito a indenização pelo que haja sido incorporado ao solo, as ocupações de boa-fé, com 
cultura efetiva' e morada habitual. 
(...)"(AÇ 2001.01.00.01743/-8/MA, Rél. Desembargador Federal João Batista 'Moreira, Quinta 
Turrna,DJ p37 de 09/11/2006) 

Com efeito, no que pertine à proteção da posse de ente público federal, a qual é 

inerente ao domínio e presumida da comprovação da propriedade • do imóvel, as • 

disposições do art. 927,J, ITT e IV, do CPC, são inaplicaveis, em razão da existência da 

especial disposição do art. 71, Decreto-Lei n°9.760/46. • 

argumentandum tantum, precatando-se contra eventual entendimento 

. contrário-deste Juízo, será doravante dernonstrada a presença de todos os requisitos do 

art. 927, dp CPC. 

II.1-A pose do INCRA (art. 927, I, do CPC) 

A prova documental produzida com esta exordial demonstra que o autor é o 

titular do domínio do imóvel. Em se tratando de iniov.  el publico, a posse do ente públi.co 

é inerente ao domínio. sendo presumida à vista dos documentos' comprobatorios da 

propriedade imobiliária, conforme julgados abaixo transcritos: 

"Ementa: ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO 
DEStINADO AO COMANDO DO EXÉRCITO. LAUDO PERICIAL-CONCLUSIVO. . . 
OCUPAÇÃO POR PESSOAEST,RANHA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADEQUAÇÃO 
DA VIA 'ELEITA. I - Tendo o laudo pericial atestado que se trata de imóvel de propriedade da - 
União, inserido nos limites de área militar de responsabilidade administrativa do Campo de 
Instrução 'de Gerieinó, não pairam dúvidas de que consiste em ocupação irregular, cuja posse 
desautorizada de terceiros caracteriza esbulho possessorio, a ser reparado via reintegratória. 11—
A desídia 'da Administração ná vigilância e fiscalização de seu patrimônio não elide a má-fé do' 
particular em construir- eni imóvel público apossrrdo-clandestinamente. 111 - O longo tempó de 
ocupação não possui relevância juddica quando se trata de bem público, face à natureza 
imprescritível elo mesmo. impassível -de aquisição por usucapião (Sumula 340/STF). IV - 
Considirando-se que o réu somente pode ostentar a condição de ocupante da área em litígio, já. 
que inoponível. á vista da indisponibilidade que reveste o bem público, qualquer e eventual 
documento particular de aquisiçãO de posse, e ainda, levando-se em n conta o ,prinapio da 
instrumentalidade das formas, impõe-se temperar a norma prevista no art. 927, do CPC, para 
Presumir a posse do autor sobre a mesma, vez que a União comprou nos autos a propriedade do 
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• 
imóvel, não séndo caso. portanto, de inadequação da via eleita» (TRF 2° R. - r T. - AC 390652 
- Rel. Des. Federal Sergio 'Schtvaitzer, in DJU de 11/04/2008, p. 841) 

"APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO, CONFLITO 
POSSESSORIO COM BASE NA PROPRIEDADE DE AMBOS OS LITIGANTES. 
REGISTRO IMOBILIÁRIO EMITIDO COM ERRO. PROVA DOCUMENTAL E PROVA 
PERICIAL. Trajando-se de bem público, a posse do ente público é presumida. Amparando 
ambos os litigantes a questãoyossessóriarnos•seus respectivos títulos, incide a Súmula 487 do 
STF. Registro do demandado produzido posteriormente com flagrante erro de localização do 

- imóvel a partir' da esquina da rua, gerando sobreposição de áreas. Sentença de procedência': 
manfida. 'APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível N°..70021192976, Décima. Sétima 
Câmara Cível. Tribunal de Justiça do RS. Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em • 
19/12/2007) -- 

• 
"REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE • 
DEFESA. INÉPClA DA INICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINARES 
DESACOLHIDAS. BEM PÚBLICO. POSSE PRESUMIDA. INVIABILIDADE DE 

. USUCAPIÃO. REQUISITOS PARA A AÇÃO POSSESSÓRIA. 
Preliminares desaccilhidas. Não há falar em sentença extra petita se deferiu coa-seqüência lógica 
da procedência do pedido. • 	• 
É parte passiva legitima •a ré ,que mantém edificação sobre a área, ainda que em 'regime de 
comodato. 
Não há cerceamento de defesa se a prova pretendida não é pertinente. 
Sentença que atende aos recmisitos do art. 282 do CPC. 
Em se tratando de bem público, a posse é inerente ao domínio. Esbulho configurado. 
Requisitos do art. 927 atendidos. 
Preliminares desacolhidas e apelos desprovidos. (Apelação Cível N° 70022988117, Décima 
Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio dos Santos Caminha, 
Julgado em 19/02/2009)" 

—AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INJUSTA E CLANDESTINA 
DEMONSTRADA. IMÓVEL PÚBLICO. POSSE PRESUMIDA. BENFEITORIAS. 

,AUSÊNCIA DE BOA-FÉ NA OCUPAÇÃO :DO BEM E CONSTRUÇÃO DE ACESSÕES. 
PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL: DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE 
DEFESA. INOCORRENCIA. 
Evidenciado nos autos que a posse do réu já foi transmitida de boa-fé, tendo em vista que por ser 
imóvel público presume-se •a posse .da municipalidade. ainda Mie não exteriorizada: torna-se 
absolutamente desnecessária a produção de prova para demonstrar o valor das acessões. ,. 

, Vale Miei-. cm tendo sido realizadas sem que o rnquerido ocupasse legitimamente.° imóvel e não 
se caracterizando bentëitorias necessárias, descabe ressareimento.' 
Agravo relido e apelação desprovidos. (Apelação Cível NQ 70017729435, Décima Sétima 
Câmara C° el. Tribwil de Justiça do RS. Relator: Marco Aurélio dos Santos Caminha, Julgado 
em 05/07 2007)- 

Observe-sc que a posse do autor, a par de presumida, está evidenciada pela 

destinação do imóvel a projeto de assentamento rural. Com  efeito, o INCRA usou e 

dispôs da referida gleba como legitimo possuidor direto ao criar e implantar o projeto de 

• 
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assentamento para a reforma agrária, qualificando-se, portanto, como possuidor, nos 

termos do art. 1.196, do Código Civil:" 

• 11.2-0 esbulho praticado pelo réu (art. 927, II, do'CPC) 

A ocupação. pela parte ré, sem prévia e exPressa anuência dó INCRA, de tetras 

públicas federais afetadas à implantação de projeto de assentamento de reforma agrária 
, 

configura esbulho, porque elas têm destinação pública, qualíficam-se como bens de uso 

especial. (art. 99, II, do Código Civil), integram o domínio público do Estado e são 

indisponíveis, hào havendo. assim, possibilidade de qualquer instrumento jurídico, de 

, direito privado (locação arrendamento é comodato; enfiteuse) ou ide direito público 

• (perinissão de uso, concessão de uso, concessão de direito real de uso) permitir a sua 

. utilização por particular que NÃO seja candidato classificado è homologado como 

• beneficiário do programa de reforma agrária. 

Nesse sentido, é a juri sprudência: 

"Enienta: REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ÁREA PUBJ.ICA. OCUPADA DE FORMA 
ILICITA - CONFIGURAÇÃO DO, ESRULITO PROCEPENC1A PA PRETENSÃO 
AJUIZADA 1. Não se prestam provas orais colhidas que não para ratificar o cunho, ilícito da 
ocupação em que almeja ver o apelado perpetuar-se, em terras públiás. cenário este claramente 
configurador de esbulho a habilitar o decreto reintegratOrio veiculado. explicito a se subsumir o 

, conceito do fato em queStão a9  das normas insculpidas pela segunda figura do art 926 e pelo art 
928, C.PC .2. Não se cuida 'aqui de se malferir.a basilar noção de dignidade da peSsoa humana, 

inciso III do art lo.. Constituição Federal, mo de se fintiar se vive cru um Estado Democrático 
de Direito, consoante o precedente caput clo referido art.  1o., mesma Lei Maior, no qual a 
ocupação de terra públicatão se eleva a fator de absoláto desejo do particular, nnii diversamente 
disso, por patente, pena de se instalarem a barbárie e a libertinagem, dentre toutros males tão 
graves ao seio social, contrariando apaziguamento e.estabilidade capitais ...- 3. Não havendo 
como "transformar-se" em legitima ocupação de terra pUblica•desdc a ofigpm notabilizada por:  
Sua ilicitude, 4. Provimento à apelação, reintegrando-se o ente apelante ao "solo em questão:-
(TRF3 - r. - AC 200003990138067 - Rel. Juiz Silva Neto -- in D.JF3 CJ2 .de 25/06/2009, p.. 
411) 	 • 

A data do esbulho 

O Laudo de Vistoria foi realizado em 06 de outubro de 2015. data em qUe 
oficialmente' foi caracterizado o esbulho pelo INCRA. 

— • 
O . tempo de ocupação, para fins de reintegração de posse, face à natureza 

imprescritível do bem público, não possui relevância jurídica. vez que impossível' a 
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aquisição do mesmo por usucapião, nos termos dos arts. 183, § 30, e 191, parágrafo 
único, da Constituição Federal, e da Súmula 340 do STF. 

Outro não é o entendimento da jurisprudência. Senão vejamos: 

'Ementa: IMÓVEL PÚBLICO: POSSE. • MA-FÉ. ACESSÃO. INDENIZAÇÃO. 
DESCABIMENTO. - ESBULHO POSSESSORIO. REINTEGRAÇÃO DE •  POSSE. 
PROCEDÊNCIA. I - A desídia da Administração na vigilância e fiscalização de seu patrimônio 
não elide a ma-fé do particular em construir em imóvel Público apossado clandestinamente, 
restando confieurado, portanto, esbulho posseSsório a ser reparado pela via reintegatória. -O 
longo tempo de ocupação não possui relevágcia jurídica quando se trata de bem público, face à • 
natureza imprescritível do mesmo; impassível de aquisição por usucapião (Súmula 3.40/STF). III 
:Edificação nova que se aderiu à propriedade não pode ser considerada benfeitoria, mas sim - 

acessão, vez que se cuida de construção, não havendo que Se falar, portanto. em indenização, a 
qual inclusive não se presta a beneficiar aquele que se locupleta em detrimento do poder 
público.-  (TRF2 	7T. Especializada - AC 200002010045115 - Rel. Des. Federal Sergio 
Schwaiizer - in DR) de 11103/2006, p. 221) 

11.3-A, perda da posse 

Do Laudo Agronômico de Fiscalização acima caracterizado transparece a perda 

da posse. na  medida em que o esbulho praticado pelo réu está obstando o INCRA de 

utilizar as terras públicas irregularmente ocupadas para assentar candidatos classificados 

e homologados como beneficiários do programa de reforma agrária. 

O ato do réu é ilícito. nos termos do art. 186. do Código Civil, na medida em que 

viola o direito fundamental dos candidatos selecionados serem 'assentados nas terras 

afetadas a projeto de assentamento integrante do Programa Nacional de Reforma 

Agrária implementado pelo INCRA, a par de retirar. da mencionada Autarquia, a 

possibilidade de cumprir o mandamento inserto no art. 188, da Constituição Federal, de 

modo a realizar o ordenamento fundiário nacional, contribuindo para-o desenvolvimento 

rural sustentável. 

11.4-0s efeitos da irregular ocupação de bem público 

A Coustituição Federal estabelece que são bens da União os que atualmente lhe 

pertencem e os que lhe Vierem a ser atribuídos (art. 20. I) e prescreve que os imóveis 

públicos não serão adquiridos por usucapião  (arts. 183, § 3°, e 191, parágrafo único). 
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• Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exereicio. Pleno ou não, 

de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme art. 1.196, do Código Civil, 

dispositivo óorrespondente ao art. 485, do CC/I916. 

Conforme os dispositivos acima mencionados, tem-se que a posse é o .direito 

reconhecido a quem se comporta como proprietário, sendo, pois, posse é propriedade 

institutos que caminham juntos, não havendo de se reconhecer .; posse ,a quein; por 

• proibição legal, não possa ser proprietário ou não possa gozar de .qualquer dos poderes 

inerentes à propriedade. A ocupação de bein público. pois. 'ainda que dorninical, não 

• passa de mera detenção. 	- 

Diante disso. o réu não faz jus a proteção possessoria contra o autor, que é 

entidade pública, mesmo porque não inditzem posse os atos de mera tolerância, nos. 

termos do" art. 1.028. do Código Civil (correspondente ao art. 497, do cc7191p). Demais • 

disso, não tem direito de retenção por benfeitorias, pois este, à luz do art. 1.219. do 

Código Civil (correspondente ao art. 516, do CC/1916). depende da configuração da 

posse, inexistente no caso vertente. 

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante 

julgados a seguir ementados: 

"Ementa: EMBARGOS DE TERCEIRO - MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE.POSSE - 
OCUPAÇÃO IRREGULAR DIE ÁREA PÚBLICA - .INEXISTÈNCIA•• DE POSSE -DIREITO 
DE RETENÇÃO NÃO CONFIGURA-DO. 	• • 	f 	• 	, 
1. Posse é o.  direito reconhecido a quçm se comporta como proprietário. Posse e propriedade, 
portanto, são institutos que caminham juntds, não havendo-de ser reconhecer aposse a quem, por 
proibição legal, não possa ser proprietário ou nãO possa gozar de qualquer dos podéres inerentes 

propriedade. 
2. A ocupação de área pública, quando irregular, não.  pode ser reconhecida como posse, mas 
como mera detenção. 	 • 
3. Se d direito de retenção depende dá configuração'da posse. não se pode, ante a consideração 
da inexistência deSta, admitir o surgimento daquele direito advindo da necessidade de -se . 
indenizaras benfeitorias úteis e necessárias. e assim impedir o cumprimento da medida imposta 
no interdito proibitorio. 	. 	 . 
4.• Recurso provido." (S - 23  T. - REsp 556721 /.DF - Rel. Min, Eliana Cabnon - in Di 
03/10/2005 p. 172) 

"Ementa: Bem público. Ocupação indevida. Direito de retenção por benfeitorias. Precedentes da _ 
Corte. 
1. Configurada a ocupação indevida de bem público, não ha falar em posse; mas' em mera 
detenção, de natureza precária, o que afasta o direito de retenção por benfeitorias. ' 
2. Recurso especial conhecido e provido." (ST.1 - 3a T. REsp 699374 / DF ReL Min. Carlos 
Alberto Menezes Direito - in DJ 18/06/2007 p. 251) • 

Avenida Presidente Vargas, SM, Fátima. 	 8 
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• "Ementa: INTERDITO PROIBITORIO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA, PERTENCENTE 
À "COMPANHIA LMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP". INADMISSIBILIDADE 
DA PROTEÇÃO POSSESSORIA NO CASO. • 

• A ocupação de bem público, ainda que dominical. não passa de mera detenção, caso em que se 
afigura inadmissível o pleito de proteção possessoria contra o órgão público. Não induzem posse 
os atos de mera tolerância (art. 497 do CC/1916). 
Recurso especial não conhecido." (STJ - T. REsp 446367 / DP: - Rel. Min. Barros. Monteiro 
- in DJ 14/03/2005 p. 338) 

Demais disso, o art. 71, do Decreto-Lei n° 9.760/46, estabelece que o ocupante 

de imóvel da União perderá, sem direito -a qualquer indenização, tudo quanto haja 

incorporado ao solo, ficando ainda sujeito ao disposto nos arts. 513, 515 e 517 do 

Código Civil (Lei n° 3.071/16), dispositivos que. correspondem, respectivamente, aos 

artigos 1.216, 1218 e 1.220, do Código Civil de 2002, os quais estabelecem as 

seguintes disposições aplicáveis ao possuidor de má-fé.' 

-Art. 1.216. O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como 
pelos (lhe, por culpa sua, deixou de Perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé; 
tem direito ás despesas da produçãb e custeio. 
1•••) 
Art. 1.21-8. O possuidor de má-fé responde pela perda, ou deterioração da coisa, ainda que 
acidentais, salvo se provai que de igual modo se teriam dado, estando ela na posse do 
reivindicante. 

Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as henfeitorias necessárias; não lhe 
assiste o direito de retenção pela importância destas: nem ode levantar as voluptuárias." 

Diante disso. o Egrégio Tribunal Regional.  Federal da V' Região, no julgado 

adiante,ementado. determinou, com Mero no art. 71. do Decreto-Lei n° 9.760/46. a 

imediata desocuPação de imóvel, com perda das benfeitorias em favor do INCRA, sem 

direito a indenização, e que fosse o INCRA indenizado no equivalente a "todos os 

frutos colhidos e percebidos", bem como pelos que, por culpa dos réus, deixai:a de 

perceber. 

-"ADMINISTRATIVO. DOMÍNIO PÚBLICO. TERRAS DA UNIÃO DESTINADAS À 
REFORMA AGRÁRIA OCUPAÇÃO POR PARTICULARES, AÇÃO DE MANUTENÇÃO 
(01: REINTEGRAÇÃO) DE POSSE MOVIDA PELO INCRA. -  ALEGAÇÃO: PELOS 
OCUPANTES, DE INEXISTÊNCIA DE POSSE ANTERIOR. AÇÃO POSSESSÕRIA 
DESPROVIDA DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DO ART. 927 DO CPC. 

Avenida Presidente Vargas. Stri, Fátima 
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POSSIBILIDADE. PARTICULARIDADE DO 'REÇIMI-: JURÍDICO ADMINISTRATIVO. 
BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE • BOA-PÉ,. PERDA EM •FAVOR DO INCRA. 
INDENIZAÇÃO -PELOS FRUTOS COLHIDOS E PERCEBIDOS E PELOS-  QUE SE 
PERDERAM POR CULPA DOS RÉUS. REFORMA 

r 
DA SENTENÇA. • 	• • 

1. São distiufas'as relações de propriedade e adnação. a que correspondem os regimes do 
direito civil e do direito administrativo. A•  chamada propriedade pública não é adaptação para o 
direito administrativo da propriedade regida pelo direito civil. Embora haja pontos de contato' 
entre a relação de administração e ide propriedade, aquela é secundária à esta, à qual se deve • 
conformar (Cirne Lima). Alienas subsidiariamente aplitam-se ao,  regime.  dos bens públicos as 
regras de direito, civil e, por annseqüência, as regras, do processo -civil também devém. ser • 
adaptadas para atender ao interesse público. 	 • 
2: Às ações possessórias destinadas à proteção do património público aplica-se o art. 71 do 

• Deereto-Lei n. 9.760M6: "O ocupante de imóvel da União, sem assentiniento desta, poderá 
ser sumariamente despejado e perderá, sem direito a _qualquer' 'indenização, tudo quanto 
haja incarpoiado ao solo, ficando ainda sujeito ao dispOsto nos arts. 513, .515 .e 517 do 
Código Civil": • 	 • 
3. Trata-se; na verdade, de •uma ação de despejo .ou .de -desapossamento. Dispensein-se os, 
requisitos do art. 927 do,Código de Processo Civil, com exceção. do previsto•no inciso 11, e há 
possibilidade do deferimento liminar mesmo se intentada além do prazo de ano e. dia &Turbação 
ou esbulho! Excetuam-se daquela disposição (art.-7I do .Degreto-Let.n. 9.760/46), na forma do 
parágrafo único. e ainda ,assim apenas quanto ao aspecto da Surnariedade e do direito a - 
indenização pelo que haja sido incorporado ao Solo, as ocupações .deboa-fé, com cultura efetiva 	' 
e morada habitual. • 

.4. Para que seja justa A posse sobré bem público, é insuficiente que não seja violenta,-clandestina 
ou precária, exigindo-se.em- qualquer hiantesetassantimento • da entidade' cempetente, numa das 
formas legais. Conforme jurisprudência que Vem desde o Tribunal Federal de Recursos. "não há 
distinguir, para efeitos legais, entre posse-clandestina e 'ocupação, sem que esta seja precedida de 
ato autorizativo, nos termos dá Decreto-Lei 9.760, de 1946" (Ementário de Jurisprudência do 
TER, 89,p. 11). 	• 	 • 	• 
5. A boa-fé, no caso, deve ser. afastada à luz dos seguintes elementos: a) não é dido a qualquer 
pessoa deixar de cumprir a lej, alegando desconhecimento (art. 3° do Decreto-Lei n. 4.657/423, e - 
a lei não só afasta a hipótese de regularização da ocupação de 'terras públicas, nas circunstâncias 
e dimensões pretendidas pelos réus, como prevê o crime de invadir, terras públicas com a . 
intenção de ocupá-las (ai-t. 163, III, do Código Penal :e art.. 20 • da Lei n. 4.947/66);• b) é-
incontroverso .0 domínio da União sobre a áréa, como 'se verifica pela contestação: "Não se • 
contesta tal fato, o domínio das áreas em questão, realmente. pertence à União Federal. • A 
Fazenda Boca da Mata Barreirão. com  áreas de 114.470 ha e 7 [soa ha, respectivamente. 
localizadas 'nos municípios de João . Lisboa e Amarante.- no Maranhão; foi arrecadada e ' 
incorporada 'ao patrimônio da Federação em 06.04.82 e 27.03.83, conforme docs. anexos. 
Todavia, apenas o domínio, jamais a 'Posse, pelo' menos no man diz, respeito às áreas que 

• importam ao - presente probesso"Tc) no laudo pericial está dito, que "é evidente o domínio do 
INCRA, sobre as áreas pertencentes (sic) ou de posse dás réus"; iti) o réu José Paes Leme 
MartinS, por meio de seu advogado, declara saber que a. área - no Estado do Pará que pretendeu 	. 

. . permutar coin & área ocupada no Maranhão estava "completamente tomada pelo chamados 
posseiros (invasores)", dizendo mais que "a compqsição com esse pessoal", era muito difícil:a 
menos que sepromovesse a ação civil própria, 'criando dessa. forma mm litígio". logo - é 
possível - deduzir -, uma pretendida permuta totalmente em seu beneficio e. inconveniente para o 	. 
patriMônio público (constou também, no•próprig GETAP,• "que o requerente teve o seu imóvol 
invadido em,toda sua extensão por lavradores daquela região".); e) o•réu'José Paes 1.eme Martins 
não só invadiu teres da-  União como vendeu parte dessas terras,  invadidas a terceiros: t) em 5: 

• . 1.994, por meio de ação própria, os réus forarn- notilleadá de que não • poderiam "'edificar 	̂ 
• benfeitorias, construir cercas, açudes, efetuar plantios, derrubar 'matas ou desenvolver quaisquer 

atividades'' que importassem em uso e aproveitamento das terras, pois as mesmas só poderiam 

• Avenida Presidente Vargas, Siri, Fátima 	. 10 
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"ser destinadas a pequenos agricultores, nos termos da Lei 4.504/64 e legislação agrária 
pertinente ao assunto". Ficaram. ainda, "advertidos de que a invasão de terras públicas constitui 
crime previsto no art. 20 da Lei 4.947, de 06 de abril de 1966 e art. 1 á3, item III, do Código) 
Penal Brasileiro". 
fi. Nos termos do art. 1.216 do Código Civil, "o posstliclor de má-fé responde por todos os frutos 
colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber. desde o momento 
em que se constituiu de má-fé; tem direito às despesas de produção e custeio". Diz, mais, o art. 
1.219 que °o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, 
bem como. quanto às voluptuárias, se lhe não forem pagas, a levanta-las, quando o puder sem 
detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias 
necessárias e úteis". A contrario sensuo possuidor de má-fé não tem esse direito. 
7. Há que -se considerar, ainda, o dano ecológico e social causado principalmente 'pelo 
desmatamento em percentual) superior ao permitido para a área e pelo retardamento nos 

,) 	assentamentos agrários, justificando-se compensá-lo com as benfeitorias levantadas pelos réus. 
8. Provimento à apelação e à remessa oficial, reformando-se a sentença para: a) que sejam ' 
os imóVeis imediatamente desocupados pelos réus, permitida a retirada de bens móveis e 
semoventes, ou seja, perderão .em favor do INCRA as benfeitorias, sem direito a' 
indenização; b) que seja o INCRA indenizado no equivalente a "todos os frutos colhidos e 
percebidos", bem como pelos que, por culpa dos réus,"deixou de perceber, desde a citação 
(conforme requerido na inicial), deduzidas as "despesas de produção e custeio", conforme 
se apurar ein- liquidação; c) cominar a pena de R$ 2.000,00 (dois mil reais)-ao dia, a cada 
um dos réus. para o caso de nova turbáção. Honorários de advogado de Ft$ 5.000,00 (cinco 
mil reais)." 
(AC 2001.01.00.017437-8/MA, Rel. Desembargador Federal João Batista Moreira, Quinta 
• TurmaDJ p.37 de 09/11/2006) (grifos nossos) 

111-DA LIMINAR 

A interpretação sistemática do art. 928, do CPC, com o art. 71, do Decreto-Lei 

n° 9.760/46, leva à conclusão de que, para o deferimento da expedição, em favor de 

autarquia federal.- de mandado liminar de reintegração de posse em imóvel do seu 

domínio, basta que a petição inicial esteja devidamente instruída com prova documental 

do esbulho praticado.  pelo iéu (art. 927. II. do CPC), tendo em vista o quanto exposto 

nos fatos e nos documentos apresentados. 

Observe-se, ainda, que o art. 71, do Decreto-Lei n° 9.760/46, pela sua 

espeCialidade relativamente aos imóveis públicos, afasta a aplicação do art. 924, do 

• CPC. às ações possessórias destinadas à proteção do patrimônio público, pelo que, no 

caso, o deferimento da liminar não está condicionado à perquirição de se o esbulho 

ocorreu há menos de ano e. dia da propositura da ação. 

Nesse sentido é a jurisprudência: 

Avenida Presidente Vargas. Siri, Fatima 	 11 
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"Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE 
PÚBLICA. LIMINAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENS PÚBLICOS (IMÓVEL DA 
UNIÃO). •APLICAllilLIDADE DECRETO-LEI N° 9360/46. INAPLICABILIDADE DO ART." 
924, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (POSSE VELHA). 1. Tratando-se de bens miblicos a • 
qõe se refere o Decreto-lei n°9.760/46, não se discute se a posse é velha ou nova. Por tratar-se de 
matéria de direito administrativo, não se aplicam as disposições do Código Civil e do Código de 
Processo Civil pertinentes aos requisitos para reintegração litninar da posse. 2.. Em casos corno . 
tais, é deferido ao magistrado o poder geral de cautela, diante da impossibilidade de o legislador 
prever todas as situações em que os direitos em litígio no processo pudessem sofrer perigo de 
dano e elencar todas as formas de proteção a esses direitos (art.s. 798 e 799, do Código de 
Processo Civil). 3. Agravo de instrumento provido.'' (TRF1 - 4 T. - AG 200501000096410 - 
Rel. Juíza Rosimayre Gonçalves de Carvalho Fonsecd - in D.1 de 13/09/20(16, p.'11) 

• 
'Ementa: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS 
ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - BEM PÚBLICO - POSSE NOVA \ OU 
VELHA - ARTIGO 924 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IRRELEyÂNCIAr AGRAVO • 
DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Os requisitos para a liminar, nas ações possessórias, 
estão previstos no artigo no artigo 927, do Código de Processo Civil, ou seja o autor, para obter a 
liminar, deve demonstrar a presença dos seguintes. requisitos: I) a sua posse; II) a turbaçã ou o 
eábulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou do esbulho: e IV) a continuação da posse, 
embora turbada; na ação de manutenção; a perda da posse na ação de reintegração. 2: Nos 
termos do artigo 924 Código de Processo Civil, para que Seja possível o deferimento de liminar 
em ação de mandtenção e reintegração de posse, é imprescindível a prova .de que a turbação ou 
esbulho tenha ocorrido dentro de ano e dia. 3. No caso. vislumbro a presença dos requisitos para 
a concessão da liminar, porquanto. a agravante não nega a turbação. pois afirma que edificou em' 
imóvel de domínio público sem a necessária autorização, 4. O fato de ser a autora uma empresa . 
concessionária do serviço público não retira do imóvel a natureza de bem publico, submetido às 
normas de Direito Público, yez que o domínio sobre referido' bem não foi transferido à empresa 
concessionária do serviço público, razão pela qual irrelevante o fato de-se tratar de possev,elha 
ou hoval 5. Diz o artigo 71 do Decreto-lei n°9.760/46 que "O ocupante de imóvel da União sem 
assentimento desta poderá ser sumariamente despejado e 'perderá, sem direith a qualquer 
indenização, tudo quanto haja incorporado ao solo, ficando ainda sujeito ao disposto nos arts. 
513, 515 e 517 do Código Civil". 6. Agravo improvido. (TRF3 - 5' T. -'-.AI 200403000425154 - 
Rel. Juiza Ramm Tarai& - in DJF3 CJ2 de 04/08/2009, p. 281) 

"Ementa: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO POSSE. BENS PÚBLICOS: - 
Contra os bens do domínio público não se pode opor, com êxito a posse velha, a- fim de impedir 
a imissão liminar." (TRF4 -.3a  T. - AG,9604675079 - Rel. Des. Luiza Dias Cassales - in Dl de 
24/06/1998, p. 568) 

In casu, o esbulho praticado perlo réu está provado pelos documentos que 

instruem a presente petiçãd inicial. Act argumetuandunz tantuin, estão* presentes os 

requisitos do art. 927, 1, III c IV, do CPC. Tudo conforme acima demonstrado. 

É, portanto, cabível a concessão de liminar. 

Avenida Pretidente..Vargas, SAI, Fátima 	
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•IV-DOS PEDIDOS , 

Ante o exposto, requer: 

1. A expedição de mandado liminar de, reintegração de posse; 

2. A-  citação do réu, para, querendo. contestar a presente ação, sob 

pena de se presumirem aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados 

peto autor; 

Sejam, ao final, julgados procedentes os pedidos, para: 

• 1. 	Determinar a expedição de mandado definitivo de reintegração 4e 

posse do INCRA no imóvel; 

• 2. 	, 	Cominar ao réu pena-  diária de RS 2.000,00 (dois mil reais) em 

caso de nova turbação ou esbulho; 

3. Condenar o réu no.  pagamento das custas processuais e.  dos honorários 

advocaticios. 

Dos meios-de prova 1' • 

Protesta pCla produção de todos os meios de prova em direito admitidos, 

especificando e requerendo, de lop, depoimento pessoal do réu, sob pena de confissão, 

oitiva de testemunhas, juntada ulterior de documentos e realização de perícia. 

Instruem a presente petição as reproduções digitalizádas dos seguintes 

documentos, as quais por estarem sendo juntadas por procuradoria, fazem a mesma 

prova que os originais. conforme art. 365. VI, do CPC: 

• Cópia do Processo administrativo de Retornada do Imóvel no 

54501.000892/2015-32 

' 

• Avenida Presidente Vargas, Sin, Fátima 
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V-DO VALOR DA CAUSA 

Dá-se à causa Q valor de R$ 1.00000 (mil reais). 

Nestes termos, pede deferimento. 

Santarém.  6 de novembro de 2015. 

esiyx? m • $2 rc44k. POI 
Kelle Cr ui ila Cássio Marceld A. Ériceira Rodrigo B. Acc oly.LinS 

Procuradora Federal Proeuradõr Federal Procurador Federal 
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