
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 5ª REGIÃO

Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Relator,

Referência : Proc. nº 2005.81.00.017654-5/04                      EINFAC538085-CE
Embargante : Ministério Público Federal
Embargante : União
Embargados : BNB Clube de Fortaleza e outros
Advogado : Stélio Lopes Mendonça Júnior e outros

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7185/2017

O Ministério Público Federal, por seu representante, adiante firmado, nos
autos da Ação Civil Pública acima individualizada, inconformado, data venia, com parte da
decisão proferida por esse Egrégio TRF-5ª Região, por seu Plenário, proferida nos Embargos
Infringentes formulados pelos integrantes do polo ativo, vem à presença de Vossa Excelência
para  apresentar  suas  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  o  que  faz  na  forma  adiante
delineada.

1 – Como se percebe dos autos, inconformado com decisão da Egrégia 4ª
Turma desse Egrégio TRF-5ª Região,  que proveu Recurso de Apelação dos réus e negou
provimento àquele formulado pelo MPF e União, mantendo-os na posse de área pública de
uso comum do povo (área da Praia do Futuro, em Fortaleza/CE), esta PRR-5ª Região manejou
Embargos Infringentes, com o objetivo de que a área fosse considerada como de praia, com
consequente determinação da retirada de todas as barracas da área pública de uso comum do
povo.

A decisão recorrida, malgrado tenha acolhido, em parte, a tese do MPF, na
medida  em  que  conheceu  do  recurso  apenas  parcialmente,  terminou  em  certa  parte  por
beneficiar os réus,  sob a consideração de boa-fé,  com o estabelecimento de um prazo de
tolerância para a saída e demolição dos equipamentos erguidos na área, fixado em 2 anos.



Processo nº 2005.81.00.017654-5/04  Embargos de Declaração nº 7185/2017 2

Era preciso, contudo, esclarecer a razão pela qual os réus estavam de boa fé,
além de justificar o motivo de tal fato de aspecto material relativizar a previsão processual da
ausência  de  efeito  suspensivo em razão dos  Recursos  Especial  e  Extraordinário,  além de
estabelecer o termo a quo da contagem de tal prazo.

Daí a necessidade desses Embargos de Declaração.

2 – Passa à demonstração.

2.1 – Quanto à necessidade de retificação de erro material.

No acórdão de fls. 18582/18586, consta no dispositivo que “ACORDAM os
Desembargadores Federais da Primeira Turma do TRF-5ª Região, por maioria, conhecer, em
parte,  dos  Embargos  Infringentes  e,  nessa  parte,  a  eles  dar  provimento  parcial  (...)”  (fls.
18585/18586).

Como se  observa,  houve  erro  na  indicação  do órgão  julgador,  já  que  o
julgamento ocorreu, como somente poderia acontecer no recurso em tela, pelo Plenário desse
Tribunal.

Em assim sendo, é de ser corrigido o erro material apontado.

2.2 – Quanto ao aspecto da boa-fé.

Evidente que, no tocante à questão da boa-fé, não poderia o MPF negar sua
ocorrência no momento anterior à ação, na medida em que não produziu qualquer prova nesse
sentido na fase de instrução.

Todavia, no momento posterior à citação e contestação, aos autores parece
inegável  a  cessação  do  requisito  em questionamento,  na  medida  em que  a  partir  dessas
ocasiões foi retirado dos réus a plena confiança da justeza da posse por eles exercida. Sobre o
assunto, assim lecionou o saudoso ORLANDO GOMES, in verbis:

“A terceira condição levanta a  questão  de grande interesse prático:  a  de saber em que
preciso momento cessa a boa-fé do possuidor. Não é fácil determiná-lo. A boa-fé existe
enquanto perdura  a  convicção  do  possuidor  de  que a  sua  posse é  justa.  Fatos  que  lhe
cheguem  ao  conhecimento  podem  abalar  essa  convicção,  impedindo  que  continue  a
alimentá-la. Mas quem pode sondar a sua consciência para saber se a perdeu? Mais do que
isso, há ocorrências de fatos que são bastantes para convencê-lo de que não é legítimo o
título de sua posse. Mas, se não estão caracterizados inequivocamente, pode-se afirmar que
o seu  conhecimento  destruiu a boa-fé?  Estas  incertezas  determinaram a  escolha  de um
momento no qual não seja possível duvidar de que a convicção não pode ser mantida com
aquela firmeza que o Direito respeita e sanciona como se fosse objetiva. Esse momento foi
formalizado. Cessa a boa-fé com a contestação da lide. Não é improvável que, a despeito da
ação, mantenha o possuidor a convicção de que a sua posse é legítima. A pretensão do
reivindicante pode ser infundada ou improcedente. Desse modo, a lide propriamente não
converte o possuidor de boa-fé em possuidor de má-fé. Impede, no entanto, que continue a
fruir a coisa com a desenvoltura de seu legítimo e incontestado senhor, porque, desde então,
sabe que a sentença pode favorecer o autor da ação. Esta possibilidade abala, sem dúvida, a
sua convicção. Não é possível, por conseguinte, admitir que conserve a boa-fé, com a força
que  lhe  imprime  a  ausência  de  qualquer  dúvida.  Por  outro  lado,  a  sentença  deve  ser
retrooperante, como é. Reconhecido o direito do reivindicante, é justo que lhe restituam os
frutos colhidos no curso da ação.  A lei presume que desde a data da contestação da lide
tenha cessado a boa-fé do possuidor” (ORLANDO GOMES, Direitos Reais, atualizado por
Luiz Edson Fachin, p. 80/81, Rio de Janeiro, Forense, 1988, sem os grifos no original).
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Em  razão  disso,  como  essa  Egrégia  Corte  concluiu  pela  boa-fé,  há
necessidade de se demonstrar as razões desse reconhecimento, com prequestionamento dos
artigos 240 do CPC e 1.202 do CC.

Demais disso, é de ser levado em consideração que a ação já tramita há mais
de 12 anos, o que significa dizer que os réus tiveram elevado prazo para se preparar para uma
decisão desfavorável, mesmo porque em qualquer situação (praia, terreno de marinha ou bem
dominical) a área somente poderia ser da União, mormente quando se considera que alguns
buscaram obter o domínio útil da parte ocupada através de Ações de Usucapião do domínio
útil (reconhecimento da natureza pública do bem, com cessação da boa-fé em relação a eles),
enquanto  outros  o  ocuparam por  força  de  título  concedido  pela  União,  o  que  demonstra
igualmente a má-fé na ocupação de área superior.

Enfim, é necessário o suprimento dessa omissão, com justificativa para a
boa-fé reconhecida.

2.3 – Quanto ao prazo concedido para desocupação e seu termo inicial.

Por outro lado, o § 5º do art. 1029 do CPC traz o seguinte comando:

§ 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso
especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão
de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator  designado para seu exame
prevento para julgá-lo;
II - ao relator, se já distribuído o recurso;
III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido
entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim
como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.

Como se vê, a regra do CPC é no sentido de que os recursos extremos não
têm efeito suspensivo, o que permite a execução do julgado no período em que esses recursos
tramitam.

Em  tal  situação,  como  foi  o  próprio  acórdão  que  estabeleceu  o  efeito
suspensivo de dois anos para a execução do julgado, há necessidade de prequestionamento
desse dispositivo legal.

Por outro lado, depois de mais de 12 anos de tramitação da demanda, à
União foi imposto um termo para a recuperação da posse de um bem de uso comum do povo,
estabelecido em dois anos, tratamento que nunca se impõe ao particular vencedor de uma
demanda com igual objeto, ainda que seja possível e razoável a fixação de um prazo pelo Juiz
da execução para a retirada do ocupante, dependendo de cada situação concreta.

O aspecto que piora a situação relacionada com a retomada de um bem
público do uso comum do povo, é que não foi estabelecido o termo inicial de contagem do
prazo, fato que gera insegurança para as partes.

Daí, ainda que persista esse prazo de tolerância, é preciso que seja previsto o
termo a quo da sua contagem, pois, nas circunstâncias, o razoável é ser o mesmo contado a
partir da publicação do acórdão.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art1037
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3  –  Pelo  exposto,  requer  esta  PRR-5ª  Região  seja  o  presente  recurso
conhecido e provido, para o fim de serem supridas as omissões apontadas e prequestionados
os dispositivos legais a elas relativos, além de retificado o erro material apontado.

Nestes termos,
pede deferimento,

Recife-PE, 09 de maio de 2017.

Assinado eletronicamente
Domingos Sávio Tenório de Amorim
Procurador Regional da República
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