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CLASSE: AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS
AUTOR: UNIAO
RÉU: ESPOLIO DE MARCELO BASSAN

 

SENTENÇA

Tipo A

 

I - RELATÓRIO

A  UNIÃO ajuizou  ação  reivindicatória  contra  ESPÓLIO DE  MARCELO 

BASSAN  e  ELCY  LARANJEIRA  SOARES  BASSAN.  Alega,  em  síntese,  que  a  Fazenda 

Araúna,  com extensão de 14.796,0823 hectares,  localizada no município  de Novo 

Mundo/MT, é de seu domínio, estando inserida em área maior denominada “Gleba 

Nhandu”, matriculada sob o n.° 2.168 no CRI do 6º Ofício de Cuiabá - MT. Acrescenta 

que  o  imóvel  reivindicado  incide  sobre  área  a  ser  destinada  ao  Projeto  de 

Assentamento do Acampamento Esperança.

A  União  argumenta  que  a  Gleba  Nhandu  foi  criada  com  base  no 

Decreto-Lei n.° 1.164/71, que passou para o patrimônio da União as terras devolutas 

situadas a 100 km às margens das rodovias federais, declaradas como indispensáveis 

à segurança pública. 
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Segundo a parte autora,  a ocupação feita pelos réus é ilegal  e não 

obedece à Instrução Normativa INCRA n.°   03/92, a qual prevê que a alienação de 

terras  públicas  se limita a  cem hectares.  Além do limite territorial  em questão,  a  

Portaria  INCRA n.° 46/2008 impõe como requisito à regularização fundiária  que o 

interessado comprove, além da posse, que utiliza a área como moradia habitual, que 

a  explora  de  forma contínua  e  racional  e  que não  possui  outro  imóvel  rural  em 

qualquer parte do território nacional. 

Após citar as exigências acima, a parte autora arremata que os réus 

possuem outros imóveis rurais em seus nomes e não detiveram a posse mansa e 

pacífica do bem, o que seria óbice à regularização de suas posses sobre o imóvel  

objeto da reivindicatória.

Resposta  de  ESPÓLIO  DE  MARCELO  BASSAN  à  f.  155  e  seguintes 

alegando, em síntese, a nulidade do título apresentado pela União, a necessidade de 

chamamento ao processo do Estado de Mato Grosso, a existência de litisconsórcio 

necessário e assistência dos herdeiros, a ocupação da área com justo título e boa-fé,  

a ilegitimidade ativa da União, que estaria agindo em nome de terceiros assentados, a 

possibilidade de regularização fundiária, e o direito de retenção de benfeitorias.

Audiência conciliatória realizada à f. 674.

Tutela  provisória  indeferida  na  decisão  parcial  de  saneamento  do 
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processo de fs. 682/83, da qual o réu ESPÓLIO DE MARCELO BASSAN opôs embargos 

de declaração. Estes foram rejeitados na decisão de f. 723

Audiências conciliatórias realizadas à f. 760/64.

Decisão  de  f.  653  que  indeferiu  novo  pedido  de  tutela  provisória 

formulado pela União, bem como requerimentos do ESPÓLIO DE MARCELO BASSAN. 

Os embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO foram rejeitados (f. 1.282), tal qual 

a alegação de ilegitimidade passiva.

Resposta  de  ELCY  à  f.  1.329  e  seguintes  alegando,  em  síntese,  a 

nulidade do título apresentado pela União, a ilegitimidade ativa da União, que estaria  

agindo  em  nome  de  terceiros  assentados,  ausência  de  delimitação  da  área 

reivindicada, a possibilidade de regularização fundiária, a ocupação da área com justo 

título e boa-fé, e o direito de retenção de benfeitorias.   Suscita, ainda, incidente de 

falsidade de documentos juntados pela União com a inicial.

Suspenso o processo em razão de incidente de suspeição formulado 

pelo réu (f. 1.684).

Juntada  de  decisão  do  TRF  da  1ª  Região  acerca  do  incidente  de 

suspeição (fs. 1.725/26).

Requerimentos do ESPÓLIO DE MARCELO BASSAN para realização de 

nova audiência conciliatória e análise das preliminares e pedido de prova.
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Requerimento  de  habilitação  no  polo  passivo  de  THAISA  KLAFKE 

BASSAN (f. 1.738 e seguintes).

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Questões de ordem

A decisão proferida pelo e. Tribunal Regional da 1ª Região nos autos 

da  Exceção  de  Suspeição  n.°  0000789-30.2016.4.01.3603  determinou  o 

prosseguimento da presente ação (fs. 1.725/26).

A parte ré apresentou petições  no sentido de que fosse designada 

nova  audiência  de  conciliação,  bem como que fosse  saneado o  processo,  com o 

exame das preliminares que sustenta não terem sido enfrentadas pelo juízo até o 

presente  momento.  O  terceiro  THAISA  KLAFKE  BASSAN  apresentou  pedido  de 

habilitação no polo passivo da demanda.
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Audiência de conciliação

Foram  realizadas  diversas  tratativas  de  conciliação  no  presente 

processo, tanto em audiências como mediante petição das partes. As manifestações 

de ambas as partes em decorrência dessas tratativas deixaram clara a impossibilidade 

de transação na presente demanda, de modo que não se vislumbra utilidade em nova 

audiência de conciliação. Indefiro o pedido.

 

Provas

Cuida a presente ação de litígio cujas teses das partes não demandam 

a produção de prova além da documental, amplamente juntada aos autos.

A  parte  ré,  na  peça  de  fs.  1.730/34,  requer  a  produção  de  prova 

pericial,  sustentando  sua  necessidade  para  demonstrar  que  a  área  reivindicada 

incidiria em local que não poderia ser destinado a implantação de projeto de reforma 

agrária.  Retoma  a  parte  matéria  decidida  na  decisão  de  f.  683,  que  indeferiu  o 

processamento das questões atinentes à forma de destinação futura do imóvel e à 

criação de projeto de assentamento, vez que estranhas e irrelevantes para o deslinde 

do feito.  Preclusa  a  questão,  que foi  decidida inclusive em sede de embargos de 

declaração opostos pela parte ré.

 
________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO ANDRE PERICO RAMIRES DOS SANTOS em 04/09/2019, com base 
na Lei 11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 6338923603262.

                                 Pág. 5/20



 

  0  0  0  5  8  9  1  7  7  2  0  0  9  4  0  1  3  6  0  3      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP

Processo N° 0005891-77.2009.4.01.3603 (Número antigo: 2009.36.03.005949-8) - 1ª VARA - SINOP
Nº de registro e-CVD 00129.2019.00013603.2.00768/00128

Pedido de habilitação nos autos

THAISA KLAFKE BASSAN apresentou petição nos autos requerendo sua 

habilitação no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que é possuidora do 

imóvel Fazenda Araúna II,  com extensão de 4.719,0987 hectares,  desde o ano de 

2009. Alega que, nessa condição, deve compor o polo passivo da presente demanda. 

Aduz, também, que adquiriu direito de reassentamento em área rural em agosto de 

2019, motivo pelo qual teria direito a ser reassentada no imóvel em litígio. Requer a 

suspensão  do  processo  até  que  o  INCRA  profira  decisão  no  pedido  de 

reassentamento.

De  acordo  com  remansosa  jurisprudência  sobre  o  tema,  "a 

legitimidade passiva para a ação reivindicatória recai exclusivamente sobre os atuais  

possuidores  e  detentores  do  bem  reivindicado”  

(AGRAVO, DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, TRF1 - QUINTA 

TURMA,  e-DJF1  DATA:15/06/2012  PAGINA:509.).  Atuais  possuidores  devem  ser 

entendidos  como  aqueles  que  exerçam  posse  sobre  o  imóvel  ao  tempo  do 

ajuizamento da ação reivindicatória, pouco importando as sucessões anteriores ou 

posteriores a respeito da posse do bem. 

Quanto às alterações posteriores da titularidade do objeto litigioso, o 

artigo 109 do CPC, estabelece que “a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato  

entre  vivos,  a  título  particular,  não  altera  a  legitimidade  das  partes”,  não  sendo 
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permitido ao adquirente ou cessionário ingressar no processo sucedendo o alienante 

ou cedente.

Narra a peça de habilitação que THAISA teria “tomado conhecimento” 

de que tramitava uma ação reivindicatória de área sobre a qual exerce posse à sua 

revelia. Para demonstrar a posse sobre a extensão de terras, juntou documentos do 

INDEA/MT em que consta que o registro do gado criado na Fazenda Araúna estaria 

em seu nome.

Pois  bem. Com a defesa  do ESPÓLIO DE MARCELO BASSAN,  foram 

juntadas notas emitidas na Fazenda Araúna em seu nome até 05/2009, poucos meses 

antes do ajuizamento da ação reivindicatória.

Na  inicial  e  na  defesa,  há  documentos  contendo  elementos  de 

informação acerca dos  conflitos agrários e dos possuidores da área até setembro de 

2009, produzidos tanto pelo INCRA como pela autoridade policial  responsável  por 

atender e conter o conflito, os quais dão conta da presença do ESPÓLIO no imóvel, 

enquanto que, do extrato do INDEA/MT juntado por THAISA, é possível extrair que o 

rebanho  estava  registrado  em  seu  nome  a  partir  de  11/2009,  data  posterior  ao 

ajuizamento da ação.

E foi o ESPÓLIO quem defendeu a posse da área quando foi invadida 

pelos  “acampados” da  região,  mediante  ação  possessória  protocolada  na  Justiça 
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Estadual  em  2013,  a  qual  foi  amplamente  instruída  sem  a  presença  da  suposta  

possuidora THAISA, inclusive com a realização de inspeção judicial pela magistrada 

responsável pelo processo. Naqueles autos, foram juntadas, ainda, declarações de ITR 

contemporâneos a 2013 que demonstravam que a posse era exercida pelo ESPÓLIO.

E não há como alegar desconhecimento de THAISA acerca da matéria, 

já  que foi  em 2013 que participou  como “anuente  legatária” de  documentos  de 

cessão  de  direitos  de  posse  de  toda  a  extensão  do  imóvel  Fazenda  Araúna 

transmitidos pelo ESPÓLIO para dez pessoas, dentre herdeiros e terceiros, para fins de 

requerimento de regularização fundiária. 

Veja-se,  não  houve  qualquer  manifestação  de  THAISA  como 

“possuidora” do imóvel na cessão de direitos (e isto sem adentrar no mérito de sua 

legitimidade, já que anuiu com a cessão da posse, aí incluído seu legado), tampouco 

se  opôs  ao  fato  de  que  o  ESPÓLIO  é  quem  defendia  a  posse  do  imóvel  contra 

particulares. A alegação, neste momento processual, de que possui a área desde 2009 

é contraditória com as manifestações de vontade de THAISA durante quase dez anos de 

tramitação do processo.

Cabe mencionar que,  nada obstante a defesa do ESPÓLIO tenha se 

insurgido  quanto  à  alegação  da  União  de  que  MARCELO  BASSAN  JÚNIOR  teria 

“confessado” certas questões acerca do presente processo, aduzindo que, por não ser 

parte, MARCELO nada poderia confessar, é fato que a inspeção judicial realizada na 
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Justiça Estadual, juntada à f. 1.234, é um elemento de prova produzido em processo  

judicial e que foi submetido ao contraditório na presente demanda. 

Assim,  conquanto  não  se  trate  de  “confissão”,  como  bem  alega  o 

ESPÓLIO, é, em última instância, uma prova e como tal traz elementos que também 

permitem afastar a alegação de posse única de THAISA sobre a área desde 2009.

 Produzida mais  de quatro anos após o  suposto início  da posse,  a 

inspeção judicial foi capaz de identificar que MARCELO BASSAN JÚNIOR, pai de THAISA, 

era quem continuou administrando a Fazenda Araúna em nome do ESPÓLIO  de seu 

pai, MARCELO BASSAN, desde seu falecimento em 2007.

Firme  nos  elementos  de  prova  e  de  direito  acima  mencionados, 

indefiro o pedido de habilitação de THAISA KLAFKE BASSAN.

 

Preliminares

Sustenta  a  parte  ré  que  as  preliminares  de  carência  da  ação  não 

teriam sido examinadas pelo juízo. Na verdade, pendem de exame apenas três das 

questões de ordem e preliminares levantadas: (i) a necessidade de intervenção do 

Estado de Mato Grosso, (ii) a ausência de delimitação da área reivindicada, e (iii) o  

incidente de falsidade levantado na resposta da ré ELCY. As demais questões foram 

analisadas  em  diferentes  momentos,  inclusive  a  suposta  carência  da  ação  pela 
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incorreta  indicação do número da matrícula  do imóvel  na  inicial,  sendo que,  das 

decisões, a parte ré foi devidamente intimada tendo oposto embargos de declaração 

e, em alguns casos, interposto agravo de instrumento, inclusive, de modo que pôde 

exercer plenamente sua defesa.

No  que  toca  ao  incidente  de  falsidade,  aduz  a  ré  ELCY  que  o 

documento  juntado com a  inicial  em que consta  assinatura  dos  “acampados”  do 

Acampamento Boa Esperança seria falso, na medida em que as assinaturas não são  

verdadeiras. O incidente sustenta a tese da ré de  ilegitimidade ativa da União, que 

estaria  agindo  em  nome dos  assentados  na  área,  ou  seja,  postulando  direito  de 

terceiros em nome próprio. Não é o que se observa na inicial, contudo, na medida em 

que a União reivindica na presente ação imóvel sobre o qual anuncia possuir título de 

domínio superior ao que a parte ré ostenta. A existência de projeto de assentamento 

sobre o imóvel em nada influencia nessa questão.

Nesse  sentido,  o  documento  não  guarda  qualquer  relação  com  a 

demanda reivindicatória, como quer fazer crer a parte ré, já que o motivo pelo qual a 

União reivindica o imóvel que julga ser seu não tem relevância para o caso concreto. 

A União, inclusive, apontou como único motivo para juntada do documento na inicial  

sua intenção de demonstrar a existência de conflito agrário na área reivindicada.

Desse modo, não tendo a União se oposto à retirada do documento (f. 

1.434), fica deferido seu desentranhamento, na forma do artigo 432, parágrafo único, 
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do CPC (392, parágrafo único do CPC/73).

Prosseguindo,  não visualizo a necessidade de intimação do Estado de 

Mato  Grosso para  eventual  ingresso  no  feito,  justamente  porque,  para  efeito  da 

propositura da ação reivindicatória, pouco importa quem era o titular originário do 

imóvel  reivindicado  ou  o  titular  posterior  à  propositura  da  demanda,  tendo 

legitimidade para figurar no polo passivo apenas aquele que ostente a posse do bem 

ao tempo do ajuizamento da ação, conforme já exposto anteriormente nos autos.

Cumpre  esclarecer,  ademais,  que  a  ação  reivindicatória  se  resolve 

mediante o confronto de títulos entre autor e réu, visando a definir quem possui o 

melhor  título  de  domínio  entre  os  litigantes.  Na  reivindicatória,  o  autor  busca 

demonstrar que possui título dominial válido e que o réu, não o tendo, exerce posse  

injusta sobre a área. E a definição do melhor título em uma reivindicatória não o  

torna, em princípio, o único válido sobre determinado domínio de terras.

Nessa perspectiva, a existência de eventual melhor título de domínio 

em favor do ente federativo estadual ou de terceiro estranho aos autos não influencia 

na definição do melhor  título  entre os  litigantes  desta  ação reivindicatória,  assim 

como a coisa julgada nestes autos não impede, hipoteticamente, a propositura de 

ação reivindicatória por terceiro, em momento posterior, visando ao reconhecimento 

da existência de melhor título de domínio em seu favor.
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Nesse passo, realmente não são prejudiciais ao julgamento desta ação 

reivindicatória  as  teses  ventiladas  em  ações  possessórias  entre  particulares  ou 

aquelas relativas ao direito de propriedade em favor do Estado de Mato Grosso, não 

havendo óbice ao julgamento da lide.

No que toca à  inépcia da inicial  por ausência de individualização da 

área,  verifica-se  que  a  União  discriminou  detalhadamente  a  área  reivindicada  na 

própria petição inicial, que descreve detalhes do perímetro do imóvel. Não prospera,  

portanto, o argumento dos réus. Repiso que a questão da indicação do número da 

certidão do imóvel na inicial já foi decidida nos autos, matéria que, nada obstante 

preclusa, a parte ré retoma nas últimas peças.

Rejeito as preliminares e passo ao exame do mérito.

 

A União reivindica a Fazenda Araúna, com extensão de 14.796,0823 

hectares, localizada no município de Novo Mundo/MT, sob o argumento de que o 

imóvel está inserido na Gleba Nhandu, criada com base no Decreto-Lei n.° 1.164/71,  

cuja constitucionalidade é contestada pelos réus.

Pois bem.

O Decreto-Lei n.° 1.164/71 declarou como indispensáveis à segurança 
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pública as terras devolutas situadas na faixa de cem quilômetros em cada lado do eixo 

das rodovias federais. Com alicerce nesse decreto e no artigo 28 da Lei n.° 6383/76,  

que dispõe sobre a arrecadação das áreas rurais declaradas como indispensáveis à  

segurança e ao desenvolvimento nacionais, foi criada a Gleba Nhandu, arrecadada no 

ano de 1977 por meio da Portaria INCRA n.° 741/77, conforme consta da matrícula do 

imóvel juntada à f. 32.

O  Supremo  Tribunal  Federal  (STF),  no  julgamento  da  Ação  Cível 

Ordinária n.° 447/TO reconheceu a constitucionalidade do Decreto-Lei n.° 1.164/71, 

uma  vez  que  foi  editado  com  fundamento  no  artigo  55,  inciso  I,  da  Emenda 

Constitucional n.° 1/69, o qual dispunha que “o Presidente da República, em casos de  

urgência  ou  de  interesse  público  relevante,  e  desde  que  não  haja  aumento  de  

despesa,  poderá  expedir  decretos-leis  sobre  as  seguintes  matérias:  I  -  segurança  

nacional”.

Somente em 1987, com a edição do Decreto-Lei n.° 2.375/87, é que as 

faixas  de  cem  quilômetros  às  margens  das  rodovias  federais  deixaram  de  ser 

indispensáveis  à  segurança  e  ao  desenvolvimento  nacionais,  passando  para  o 

patrimônio  do  Estado  as  terras  devolutas  previstas  no  Decreto  n.°  1.164/71.  No 

entanto, estabeleceram-se algumas exceções no artigo 2º, § 2º, de modo que não 

houve alteração da situação jurídica das terras que já haviam sido registradas em 

nome  de  pessoa  jurídica  de  direito  público  com  fundamento  no  Decreto-Lei  n.° 
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1.164/71,  sendo exatamente esta a situação ocorrida nos  autos,  em que a Gleba  

Nhandu foi registrada em nome da União no ano de 1977, de acordo com a cópia da 

matrícula juntada com a inicial  da ação reivindicatória e da matrícula consolidada  

juntada à f. 896.

Sublinhe-se que idêntico raciocínio foi aplicado pelo Supremo Tribunal 

Federal na já mencionada ACO n.° 447/TO, a respeito de imóvel arrecadado no estado 

de Tocantins por meio do Decreto-Lei n.° 1.164/71, conforme se extrai da seguinte 

ementa:

EMENTA:  Ação  Cível  Originária.  -  São  da  União  as  glebas  que,  

anteriormente  à  edição  do  Decreto-Lei  nº  2375/87,  tinham  sido  

incorporadas  ao  patrimônio  dela  pelo  Decreto-Lei  nº  1164/71  (cuja  

constitucionalidade se reconhece), e que foram excepcionadas por ele  

de seu âmbito de aplicação por estarem registradas, na forma da lei,  

em  nome  de  pessoa  jurídica  pública  e  por  configurarem  objeto  de  

situação jurídica, já constituída ou em processo de formação, a favor de  

alguém.  Ação  julgada  procedente,  sendo  a  reconvenção  julgada  

improcedente.  (ACO 477,  Relator(a):  Min.  MOREIRA ALVES,  Tribunal  

Pleno, julgado em 27/06/2002, DJ 01-08-2003 PP-00099 EMENT VOL-

02117-13 PP-02585)

Em  conclusão,  a  arrecadação  da  Gleba  Nhandu  obedeceu  aos 
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parâmetros  legais  e  constitucionais,  mantendo-se  lídima  a  propriedade  da  União 

mesmo após a edição do Decreto-Lei n.° 2.375/87. 

Por conseguinte, dado que a Fazenda Araúna está inserida na referida 

Gleba, está caracterizada a ocupação ilegal da área por parte dos requeridos, porque 

tomaram posse do imóvel sem a concordância do legítimo proprietário.

Cabe esclarecer que o objeto desta ação é a reivindicação da área da 

Fazenda Araúna e a causa de pedir sustenta-se no fato de esse imóvel se situar dentro 

da Gleba Nhandu, de titularidade da União. A causa de pedir, portanto, é a existência  

de título de domínio legítimo em favor da União, podendo ela reivindicar a terra de 

quem quer que a possua ilegitimamente.

Sustentam os réus a tese segundo a qual teriam direito à regularização 

fundiária, embasados na Lei n.° 11.952/2009, pois teriam dado destinação adequada 

à área, com a prática de cultura efetiva e ocupação e exploração diretas antes de 22 

de julho de 2008.

A tese não pode ser acolhida. A União trouxe aos autos elementos que 

demonstram que os réus não fazem jus à regularização fundiária, na forma prevista 

pela  Lei  n.°  11.952/2009.  Consta  às  fs.  1.651/64  informação  do  Ministério  do 

Desenvolvimento Agrário, por intermédio da Coordenadoria Regional Extraordinária 

de Regularização Fundiária na Amazônia Legal – Mato Grosso, acerca dos pedidos de 
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regularização fundiária do imóvel objeto da presente ação.

Extrai-se das informações que a Fazenda Araúna possui destinação de 

utilidade  pública  e  interesse  social  pela  União,  por  intermédio  do  INCRA,  para 

implantação de Projeto de Assentamento na integralidade da área. Esse fato já estava 

noticiado com a petição inicial, inclusive, e a existência de conflitos agrários na região, 

justamente em razão da existência de Projeto de Assentamento,  culminou com o 

ajuizamento  pelos  réus  de  ação  possessória  na  Justiça  Estadual  em  razão  dessa 

ocupação, classificando-a como ilícita. 

O fato é que com a destinação de utilidade pública e interesse social 

do imóvel fica afastada a possibilidade de alienação ou concessão de direito real de 

uso sobre o imóvel rural, nos termos do inciso I do artigo 4º da Lei n.° 11.952/2009, 

uma vez que a afetação ocorreu antes do marco temporal definido na Lei.

Ainda, os pedidos de regularização fundiária teriam dividido o imóvel 

em dez partes, com base em instrumentos de cessão de direitos fundiários firmados  

em  2013  pelo  ESPÓLIO  DE  MARCELO  BASSAN  e  diversas  partes,  supostamente 

herdeiros. Essa divisão da área em momento posterior ao marco temporal definido na 

Lei n.° 11.952/2009, qual seja 22 de julho de 2008, também afastaria a possibilidade 

de regularização fundiária.

Os  pedidos,  então,  foram  indeferidos  pelo  órgão  responsável  pelo 
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Programa Terra Legal em Mato Grosso.

Por fim, alegam os réus que teriam direito à retenção das benfeitorias 

realizadas  no imóvel  ao longo dos  anos.  Sobre a questão,  o  Superior  Tribunal  de 

Justiça (STJ) já pacificou entendimento no sentido de que, inexistindo possibilidade de 

posse sobre bem público, a ocupação deste por terceiro sem autorização do ente 

público é mera detenção. Sem o requisito de posse, não há se falar em indenização 

ou direito de retenção de benfeitorias, conforme regula o Código Civil.

A seguir, colaciono precedente paradigma sobre a matéria:

DIREITOS REAIS. RECURSO ESPECIAL. POSSE DE BEM PÚBLICO GERIDO  

PELA  TERRACAP  OCUPADO  SEM  PERMISSÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  

DIREITO  À  RETENÇÃO  E  INDENIZAÇÃO  POR  BENFEITORIAS.  

INVIABILIDADE.  1.  Conforme  dispõe  a  Lei  5.861/72,  incumbe  à  

TERRACAP, empresa pública que tem a União como co-proprietária, a  

gestão das terras públicas no Distrito Federal. 2. A jurisprudência firme 

desta  Corte  entende  não  ser  possível  a  posse  de  bem  público,  

constituindo  a  sua  ocupação  sem aquiescência  formal  do titular  do  

domínio  mera detenção  de  natureza  precária.  3.  Os  artigos  516 do  

Código Civil de 1916 e 1.219 do Código Civil em vigor estabelecem a  

posse como requisito para que se possa fazer jus ao direito de retenção  

por  benfeitoria. 4.  Recurso  especial  provido.  (REsp  841.905/DF,  Rel.  
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Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  

17/05/2011, DJe 24/05/2011)

III - DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  JULGO  PROCEDENTE  O PEDIDO para  reconhecer  e 

declarar a propriedade da União sobre o imóvel denominado Fazenda Araúna, com 

extensão  de  14.796,0823  hectares,  localizado  no  município  de  Novo  Mundo/MT, 

conforme discriminação indicada na petição inicial.

Condeno os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

estes fixados no percentual máximo do § 3º do artigo 85 do CPC, incidente sobre o 

valor atualizado da causa.

Para  concessão  da  tutela  provisória  de  urgência,  evidencia-se  a 

probabilidade  do  direito  da  União  sobre  a  área  reivindicada  pela  fundamentação 

exposta na presença sentença, contra a qual não foi produzida pela parte ré prova nos 

autos capaz de afastar a conclusão do juízo. 

O  perigo  de  dano  se  caracteriza  pela  existência  incontroversa  de 

conflito agrário que se estende por mais de uma década e que suplanta o próprio  

tempo de tramitação do feito. 

Defiro  o  pedido  de  tutela  provisória  para  determinar  aos  réus, 
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sucessores e terceiros que se encontrem no  imóvel, a desocupação integral da área 

reivindicada no prazo de  sessenta dias corridos. Frise-se que não se trata de prazo 

processual,  mas  de  prazo  para  cumprimento  da  ordem  judicial  de  desocupação, 

devendo ser contado de forma direta, independentemente de dias úteis e feriados 

judiciais.

Expeça-se  mandado  para  desocupação,  para  cumprimento  por  dois 

oficiais de justiça federais. Estes deverão efetuar a intimação inicial dos ocupantes que 

se encontrarem na fazenda e, caso não seja realizada a desocupação voluntária no 

prazo  acima  assinalado,  deverão  efetuar  a  desocupação  coercitiva.  Fica  desde  já 

autorizado, caso necessário, o uso de força policial federal e estadual.

Expeça-se,  ainda,  carta  precatória  para  intimação  de  ELCY  e  do 

ESPÓLIO, este na pessoa de ELCY.

Independentemente da intimação realizada pelos oficiais de justiça de 

quem se encontrar no imóvel e da carta precatória acima, as partes serão intimadas 

por intermédio de seus procuradores, por publicação da presente sentença e, no caso 

da União, por meio eletrônico, sem prejuízo de carga dos autos posteriormente.

À União caberá providenciar um representante, a suas expensas, para 

acompanhar a diligência dos oficiais de justiça para entrega do imóvel, seja em razão 

da desocupação voluntária ou por ocasião da medida coercitiva.
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Fica  o  Diretor  de  Secretaria  autorizado a  efetuar  as  intimações, 

notificações  e  requisições  que  se  mostrarem  necessárias  ao  cumprimento  da 

presente ordem judicial, pelo meio mais expedito disponível, inclusive com relação a 

eventual reforço policial.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sinop, 4 de setembro de 2019.

 

assinado eletronicamente

ANDRÉ PERICO RAMIRES DOS SANTOS
Juiz Federal Substituto
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