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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTARÉM

Processo N° 0004332-51.2015.4.01.3902 - 2ª VARA FEDERAL
Nº de registro e-CVD 01624.2015.00023902.1.00582/00032

PROCESSO: 0004332-51.2015.4.01.3902 
CLASSE 5146 – REINTEGRACAO/MANUTENCAO DE POSSE  
AUTOR:  INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA 
- INCRA
RÉU:  JOILSON SOUSA
 

DECISÃO

Cuida-se  de  ação  de  reintegração  de  posse,  com  pedido  de  liminar, 
ajuizada pelo INCRA em desfavor de JOILSON SOUSA. 

Relata que:
-  Constituiu  uma  comissão  por  meio  da  Ordem  de  Serviço  n. 

89/2015/INCRA/SR(30)G  com  o  objetivo  de  vistoriar  e  notificar  presumíveis 
ocupantes irregulares no Projeto de Desenvolvimento Sustentável Igarapé do Anta, 
considerando  as  explorações  irregulares  feitas  por  invasores  madeireiros 
clandestinos no local.

- Foi identificado que o réu adquiriu irregularmente uma área dentro do 
PA  Moju  I  e  II  e  que  a  utiliza  como  ponto  de  apoio  para  extrair  madeira 
irregularmente de dentro do PDS Igarapé do Anta, assentamento circunscrito pelo 
anteriormente mencionado.  

- Conforme informações, o réu costuma extrair árvores durante o dia e 
embarcá-las para o transporte a noite, a fim de burlar a fiscalização.

-  Moradores  da  região  informaram que  este  possui  índole  violenta  e 
costuma  transitar  armado  com  revólver  nas  áreas  sob  seu  controle,  além  de 
ameaçar quem se oponha à extração irregular de madeira por ele praticada.

- O réu se recusou a assinar o formulário de vistoria com as informações 
por ele prestadas, assim como se recusou a receber e assinar as notificações para 
desocupar  o  imóvel  e  cessar  a  extração  ilegal  de  vegetação  dentro  do 
assentamento.

- Intimado para apresentar defesa administrativa, quedou-se inerte.
- O réu não é beneficiário de qualquer assentamento sob o patrocínio do 

INCRA nem sequer possui processo administrativo de pedido de assentamento ou 
cumpre requisitos para tanto.
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Com a inicial vieram os documentos de fls. 09-33.
É o breve relatório. Decido.
O  INCRA requer  a  expedição de mandado liminar  de reintegração de 

posse em seu favor de área que se encontra sob a ocupação irregular do réu, o que 
foi constatado pelo autor em 06/10/2015, conforme Laudo de Vistoria e Notificação 
de fls.12-14.

Embora o autor não individualize a área na inicial, os documentos de fls. 
11-15 (Formulário de Registro de Irregularidade – Não Beneficiado, Notificação e 
Laudo  de  Vistoria),  originados  no  INCRA,  a  identificam  como  “parcela  n.  2, 
comunidade Actaia do Anta, coordenadas E-0765259 e N-9636204, no município de 
Mojuí dos Campos”.  

O INCRA comprovou que as terras vindicadas são de sua propriedade 
(Certidão do Cartório do Registro de Imóveis,  fls.  22-33), ostentando, portanto, 

natureza de bem federal.
Assim, aplicam-se, na espécie, as disposições do 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 incorporado ao solo, ficando ainda sujeito ao disposto nos arts. 513,  
515 e 517 do Código Civil".

Nesse sentido, colaciono trechos de julgado proferido pelo TRF da 1ª 
Região, apenas no que se refere ao objeto da presente lide:

DIREITO ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. ANTIGUIDADE.  
TOLERÂNCIA DA ENTIDADE PÚBLICA. ADMISSÃO DA POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO  
DA OCUPAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO.  
REINTEGRAÇÃO. DEFERIMENTO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. 
1. omissi.
2. As 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 incorporado 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.  
Dispensem-se os requisitos 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. Excetuam-se daquela disposição (art. 71 do  
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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. (grifei)
(...)
(TRF da 1ª Região - AC 199932000015837, Relator Desembargador Federal JOÃO  BATISTA  
MOREIRA, e DJF1 de 13/11/2009, p. 123). 

In casu,  o Laudo de Vistoria  (fls.  13 e verso)  demonstra a ocupação 
irregular da parcela, onde consta que o réu declarou que comprou a parcela em 
2013 e passou a ocupá-la irregularmente desde então. 

Considerando o documento particular de fl. 16 (recibo de compra e venda 
de benfeitorias e transferência de posse da terra) é datado de 2013, poderia se 
argumentar que se trata de posse velha e que não seria possível a concessão de 
liminar.

Quanto a esse ponto, destaco que o art. 924 do CPC é uma norma 
geral, aplicável às ações de manutenção e de reintegração de posse.

Porém, o Decreto-Lei nº 9.760/46, que dispõe sobre os bens imóveis 
da União e dá outras providências, por ser norma de caráter especial,  afasta a 
aplicabilidade do art. 924 do CPC às ações possessórias destinadas à proteção do 
patrimônio público federal. Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  REINTEGRAÇÃO  POSSE.  IMÓVEL  PROGRAMA  REFORMA 
AGRÁRIA.  OCUPAÇÃO IRREGULAR. ESBULHO. 1.  A ação de reintegração de posse,  cuja 
causa de pedir deve ser a proteção da posse, é o meio processual colocado a disposição do 
possuidor quanto este tiver sofrido esbulho. Para tanto, faz-se necessário o preenchimentos 
dos requisitos inscritos no art. 927 do CPC a fim de que o autor comprove a posse do bem 
esbulhado. 2. Comete esbulho aquele que adquire, de forma irregular, lote em assentamento 
rural implantado através do Programa de Reforma Agrária e, notificado para desocupá-lo, 
permanece in  albis.  3.  O art.  71 do  Decreto-Lei  9.760/46 é claro  ao prescrever  que o 
ocupante de imóvel rural da União, sem seu assentimento, perderá, sem direito de qualquer 
indenização, tudo quanto haja incorporado ao solo. 4. Configurado o esbulho, legítima é a 
reintegração de posse decretada in limine sem direito a qualquer indenização de benfeitorias 
e tudo que haja incorporado ao solo. (art. 71, DL n° 9.760/94). 5. Agravo de instrumento 
improvido. (TRF1, AG 0071972-45.2012.4.01.0000 / MT, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL 
SELENE MARIA DE ALMEIDA, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.496 de 11/06/2013)”

Sendo  assim,  é  característica  das  ações  possessórias  destinadas  a 
proteção do patrimônio público a possibilidade de deferimento liminar mesmo se 
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intentada além do prazo de ano e dia da turbação ou esbulho.
Ante o exposto, comprovadas a ocupação irregular e a propriedade do 

INCRA,  DEFIRO o  pedido  liminar  do  autor  para  determinar  a  imediata 
reintegração  ao  INCRA  na  posse  do  imóvel,  qual  seja,  parcela  n.  2, 
comunidade Actaia do Anta, coordenadas E-0765259 e N-9636204, no município de 
Mojuí dos Campos, a paralisação de qualquer obra ou benfeitoria realizada pelo réu 
no local, bem como obstar nova ocupação na área até a resolução do mérito.

Para tanto:
a)  Intime-se  o  réu  para,  no  prazo  de  72  (setenta  e  duas)  horas, 

desocupar voluntariamente o imóvel. Na ocasião, cite-se. Considerando o exposto 
na inicial, que denota possível periculosidade do réu, requisite-se apoio da Polícia 
Federal, para que acompanhe o Oficial de Justiça no momento do cumprimento da 
diligência. O INCRA também deverá prestar suporte à diligência, indicando servidor 
para acompanhar o Oficial de Justiça e os policiais ao local de cumprimento do 
mandado, indicando sua localização exata.

b) Transcorrido o prazo, sem desocupação voluntária, a reintegração de 
posse  deverá  ser  realizada  coercitivamente,  ficando  autorizada  a  utilização  de 
reforço policial. Caberá ao INCRA verificar, após o prazo previsto no item “a”, se o 
requerido continuou a ocupar a área, comunicando o fato o Juízo, para fins de 
expedição do competente mandado.

Cumpra-se. Intime-se.
Santarém, 12 de novembro de 2015

ÉRICO RODRIGO FREITAS PINHEIRO
Juiz Federal 
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