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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE 

DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

 

 

 

Ref.: Processo 1005076-41.2020.4.01.4100/RO 

Autor: MARSELHA RITA SERRATE DE ARAÚJO 

Réus: ALESSANDRA SANTOS CARNEIRO e outros (as) 

Agravados: MARSELHA RITA SERRATE DE ARAÚJO e INCRA 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República 

signatário, vem respeitosamente à presença de V. Exa., não se conformando com a decisão 

interlocutória (Id 312912879) que declarou incompetência do Juízo da 5º Vara Federal da 

Seção Judiciária de Rondônia e determinou restituição dos autos ao Juízo da 1ª Vara Cível 

da Comarca de Porto Velho/RO (Súmula STJ 224; e art. 45, § 3º, do CPC), interpor o 

presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido liminar de efeito 

suspensivo (artigo 995, parágrafo único c/c 1.019, I do CPC), o que faz com arrimo no 

art. 1.015, inciso III do CPC, requerendo se digne essa Excelsa Corte de conhecer do 

presente recurso, dando-lhe provimento, para fins de reforma do decisum mencionado dos 

autos originários, conforme razões de fato e de direito discorridas no memorial em anexo.  

Considerando tratar-se de autos, na origem, eletrônicos e sendo a 

interposição do presente também eletrônica, dispensa-se a juntada das peças tratadas nos 

incisos I e II do caput do art. 1.017, de acordo com o § 5º do referido artigo. 

Outrossim, em observância ao disposto no artigo 1.016, inciso IV, do Código 

de Processo Civil, o MPF, parte agravante, informa o nome e endereço completo dos 

procuradores atuantes no processo: 

 

1 – Vanessa Michel Esber Serrate, OAB-RO 3875, Renato Juliano Serrate de Araújo, 
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OAB-RO 4705, com endereço: Rua Rui Barbosa, 1019, Arigolândia, CEP: 76801-196, Porto 

Velho, fone 69 3301-6650, e-mail: contato@eshr.adv.br; 

2 – Jeremias de Souza Leite, inscrito na OAB/RO 5104, com endereço na Rua Raimundo 

Cantuária, 3060, Sala “E”, Bairro Nova Porto Velho, Porto Velho (RO), Fone 99211-0160, 

endereço eletrônico jsouzaleite@hotmail.com; 

3 - Procuradoria Federal - AGU/PGF/PFRO (representação judicial de 

autarquias/fundações). 

 

 

 

 

 

Porto Velho, 08 de setembro de 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

Raphael Luis Pereira Bevilaqua 

Procurador da República 
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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 

 

 

RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

 

 

 

Processo Original: 1005076-41.2020.4.01.4100/RO 

Agravante: Ministério Público Federal 

Agravado: Marselha Rita Serrate de Araújo e Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA. 

 
 

 
 

EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR, 

COLENDA TURMA. 

 

 

I – DO OBJETO E CABIMENTO DO PRESENTE AGRAVO 

Insurge-se o MPF contra a decisão interlocutória (Id 312912879) que 

declarou incompetência do Juízo da 5º Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia e 

determinou restituição dos autos ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO. 

As hipóteses cabíveis de interposição de agravo de instrumento estão 

previstas no art. 1.015 do CPC/2015. Em que pese não haver previsão expressa, a decisão 

interlocutória relacionada à definição de competência desafia o recurso de agravo de 

instrumento, por interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 

1.015, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS 
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NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM . RECURSO CABÍVEL. 
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA 
COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. 
DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA 
PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III 
DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento 
de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em 
curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o 
princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendose respeitar, não obstante, 
o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso 
cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em 
regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, 
ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos 
fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado 
Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção 
de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido 
resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código 
de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo 
Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será 
o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, 
evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto 
expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória 
relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de 
agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da 
norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem 
a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, 
permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso 
Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) g.n. 

Assim, por tratar a decisão agravada a respeito de declínio indevido 

de competência, cabível, portanto, o presente agravo. 

II– DA TEMPESTIVIDADE 

Conforme disposto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, 

o prazo para interposição de Recurso de Agravo de Instrumento é de 15 (quinze) dias. 

Aplica-se ao agravante o disposto no art. 180 do CPC, que lhe assegura prazo em dobro 

para recorrer, perfazendo, no caso, o prazo de 30 (trinta) dias úteis. 

Assim, considerando que o sistema registrou ciência da intimação da 

decisão vergastada em 04/09/2020, o prazo para interposição do presente recurso será o 

dia 20/10/2020, estando, portanto, tempestiva a interposição do agravo, com fulcro no artigo 

1.015 c/c arts. 1.003, § 5º e 180 da Lei 13.105/15 (“Código de Processo Civil”). 
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III – DOS FATOS 

Para entender o objeto do presente recurso, mister se faz a 

narrativa do contexto em que se deu a decisão agravada. 

Trata-se de demanda de interdito proibitório ajuizada, inicialmente, 

perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO, cumulada com tutela 

provisória de urgência, por MARSELHA RITA SERRATE DE ARAUJO em face de Helio 

Moreira Lopes, Edivan Pereira de Azevedo, Juvenal Medeiros, Margarethe Thoghi, Elza 

Felipe de Souza, Neuza de Souza Castro, Catia Mafra dos Santos, Fabio Junior de Oliveira 

Almeida, Divina da Silva Braga, Alessandra Santos Medina, Josinei Sena Santos, Valteir 

Batista Alves, Renaldo Luiz Muniz, Reginaldo de Oliveira Silva, Dejair Alves de Oliveira, 

Aninures Arnet, Lidinei Chaves de Carvalho e outros alegando ser a proprietária do imóvel 

rural Lote de terras 03, SETOR 08, localizado na Gleba Baixo Candeias e Igarapé Três 

Casas, Linha Pau da Rola, denominado Fazenda Agroamazon, Município de Candeias do 

Jamari/RO, conforme documentação acostada, afirmando ser compradora dos direitos. 

Alega que, em 15/10/2018, um grupo de pessoas denominadas "sem 

terras" acamparam as margens da propriedade, ameaçando invadi-la, e, com o indeferi-

mento, a autora sofreu o esbulho, tendo sua propriedade depredada, e estando este prestes 

a ocorrer novamente, motivo pelo qual reiterou o pedido de medida liminar. 

O Juízo Estadual deferiu a medida liminar requerida (interdito proibi-

tório), conforme se infere da Decisão (pgs. 13/14 do ID 224099346 - Documento Compro-

batório 7042089 97.2018.8.22.0001 compressed otimizado 4). 

Por meio da decisão de ID 224099350 (Pág. 10, Documento Compro-

batório 7042089 97.2018.8.22.0001 compressed otimizado 5) deferiu-se "o pedido de con-

versão da ação para ação possessória, reintegração de posse". Afirmou o Juízo Estadual, 

inclusive, que: "Analisando a petição verifico que há elementos concretos que provam a 

existência da invasão, especialmente a verificação in loco realizada pelo INCRA, com foto-

grafias do local." 

Mediante a petição de ID 224099351 (Pág. 36, Documento Compro-

batório 7042089 97.2018.8.22.0001 compressed otimizado 6), o MPF se manifestou, dentre 
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outras, pela imediata suspensão da medida liminar de reintegração de posse e pelo imedi-

ato declínio de competência à Justiça Federal, bem como subsidiariamente, pelo sobresta-

mento do cumprimento da medida liminar em face das patentes nulidades existentes, inclu-

sive ausência de intimação válida do INCRA. Requereu a juntada de documentos. 

Pela decisão de ID 224099365 (Pág. 21, Documento Comprobatório 

7042089 97.2018.8.22.0001 compressed otimizado 9), o Juízo Estadual indeferiu o pedido 

formulado pelo Ministério Público Federal, "ressaltando a necessidade de que a reintegra-

ção de posse ocorra apenas sobre a área constante da petição inicial deste processo, com 

os documentos juntados, evitando que possa atingir área não objeto deste processo". 

Em sequência, o MPF noticiou a interposição de agravo de instru-

mento ID 224099365 (Pág. 25, Documento Comprobatório 7042089 97.2018.8.22.0001 

compressed otimizado 9). 

Foi informado pelo oficial de justiça que o desembargador relator "ha-

via suspendido a decisão que determinava a reintegração de posse" (ID 224099367 - Pág. 

24, Documento Comprobatório 7042089 97.2018.8.22.0001 compressed otimizado 11). 

Consta despacho do desembargador relator determinando a remessa dos autos para a 

Justiça Federal (ID 224099367 - Pág. 28, Documento Comprobatório 7042089 

97.2018.8.22.0001 compressed otimizado 11). 

Em cumprimento à decisão do Tribunal de Justiça/RO, os autos foram 

encaminhados pelo Juízo Estadual à Justiça Federal, Seção Judiciária de Rondônia (ID 

224099367 - Pág. 30, Documento Comprobatório 7042089 97.2018.8.22.0001 compressed 

otimizado 11), mantendo-se a medida liminar concedida (ID 224099371 - Pág. 12, Docu-

mento Comprobatório 7042089 97.2018.8.22.0001 compressed otimizado 12). 

Manifestação do INCRA (ID 249029388) por meio da qual informa-

se que que o imóvel objeto do presente feito está inserido na área denominada Agrope-

cuária Industrial Rio Candeias - Fazenda Urupá, declarado de Interesse Social, tendo 

sido o INCRA, inclusive, imitido na posse da área por decisão judicial. 

Decisão ID 312912879 determinando a restituição dos autos ao 

Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO (Súmula STJ 224; e art. 45, § 3º, do 

CPC). 
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IV – DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO 

IV. 1. Da demonstração do interesse e legitimidade do INCRA e da inaplicabilidade do 

art. 557 do CPC/2015 (Súmula 637-STJ) 

Data maxima venia, merece ser reformada a decisão ID 312912879, 

pelos motivos a seguir aduzidos. 

O magistrado a quo proferiu a decisão vergastada sob o fundamento 

de que o INCRA não demonstrou tratar-se de terceiro interessado, tendo em vista ter 

apresentado apenas o pedido de intervenção anômala, não tendo, portanto, o condão de 

atrair a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da causa, 

porquanto não seria modalidade de intervenção de terceiros, prevista do Código de 

Processo Civil, a que faz referência o art. 109, I, da CRFB/1988. 

Preliminarmente, insta ressaltar que o nome atribuído pela autarquia 

agrária à peça apresentada em juízo não tem o poder de modificar a realidade dos fatos, 

qual seja: O IMÓVEL OBJETO DA PRESENTE DEMANDA É DE POSSE E 

PROPRIEDADE DA UNIÃO E ESTÁ SENDO ESBULHADO POR PESSOA QUE NÃO 

TEM CONDIÇÕES OBJETIVAS OU SUBJETIVAS DE SER BENEFICIÁRIA DO 

PROGRAMA DE REFORMA AGRÁRIA OU DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA! Senão 

vejamos.  

Conforme se infere da Manifestação do INCRA (ID 249029388), 

quando questionada a respeito do imóvel objeto da lide, a Superintendência Regional do 

INCRA em Rondônia informou que o imóvel em questão está inserido na área 

denominada Agropecuária Industrial Rio Candeias - Fazenda Urupá, declarado de 

Interesse Social, tendo sido o INCRA, inclusive, imitido na posse da área por decisão 

judicial. 

Destarte, ainda de acordo com a manifestação (ID 249029388), 

tramita junto ao INCRA procedimento de regularização fundiária 55000.010326/2018-

74, em favor de FRANCISCO ANTONIO GONÇALVES BARROS, posteriormente 

repassado a MARSELHA RITA SERRATE DE ARAÚJO (autora da ação) – QUE É 
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COMPRADORA DE SUPOSTA POSSE DERIVADA -, não havendo decisão administrativa 

definitiva. Porém há manifestação técnica pelo não preenchimento das condições para a 

regularização fundiária. Veja-se: 

“SEI nº 0628455 

Requerente(s) não cumpre requisito de ocupação e exploração direta e/ou mansa e 
pacífica e/ou antecedente a 1º de dezembro de 2004. 

Art. 5º, inciso IV, Lei 11.952/2009. 

Código: B-4.; 0534602. 

SEI nº 0669532 

Senhor Coordenador, 

Trata o presente de pedido regularização fundiária requerido pelo Sr(a). FRAN-
CISCO ANTONIO GONÇALVES BARROS de uma área localizada na gleba Impor-
tado do SISTERLEG - Offline, município de Candeias do Jamari, denominado FA-
ZENDA MARAVILHA, com área de 884,9556 ha. 

Neste sentido, acolho a manifestação técnica, a qual li e conferi, adotando-a como 
fundamentação para minha conclusão e pelo motivo de não ter sido cumpridos 
todos os requisitos legais necessários a alienação, com dispensa de licitação, 
encaminho ao Senhor Coordenador Regional manifestando pela inaptidão do 
processo para expedição de Título de Domínio, sob cláusulas resolutivas” 
(sic). (grifo nosso) 

Tramita, ainda, junto à Superintendência Regional do INCRA em Rondônia, o pro-
cedimento administrativo nº. 55000.014351/2018-27, que trata de pedido de regula-
rização fundiária formulado diretamente por MARSELHA RITA SERRATE DE ARA-
ÚJO, relativo à mesma área, também pendente de decisão administrativa. Toda-
via, nestes autos administrativos, há indicativo de indeferimento em razão da par-
cela estar sobreposta ao imóvel "Agrinco Rio Candeias", presente na camada 
"acervo_titulos_incra". 

Consta no Despacho SEI nº. 2166670 – processo administrativo nº. 
55000.014351/2018-27, o seguinte esclarecimento sobre a área objeto dos presen-
tes autos: 

“No entanto, sabedor que a área em consulta é afeta "Fazenda Urupá", revertida 
judicialmente ao domínio público e dada a imissão de posse ao INCRA em 
2007, teço algumas dúvidas: a área revertida na ação judicial foi de mais de 32 mil 
hectares, onde se criou os Projetos de Assentamento Flor do Amazonas I, II, III 
e IV. Quando da implantação do último numa área remanescente de 9.631,1168 ha, 
foi excluído desta uma porção de 3.819,4208 ha, em virtude da constatação de pos-
ses que não se adequavam à política nacional de reforma agrária” (sic). (grifo nosso) 

A Fazenda Urupá é objeto da Ação Declaratória Incidental nº. 0000280-
54.2002.4.01.4100 movida pelo INCRA em face de Agropecuária Rio Candeias, em 
que foi proferida decisão imitindo o INCRA na posse do imóvel com área apro-
ximada de 33.000 hectares. Referida demanda judicial está pendente de julga-
mento de Recurso de Apelação junto ao Egrégio TRF da 1ª Região. 

Em relação à dominialidade da área em que está sobreposta a área objeto da pos-
sessória, o PARECER n. 00021/2020/NFAL/PFE-INCRA-SEDE/PGF/AGU – NUP 
54000.014294/2020-38 esclareceu o seguinte: 
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“O Incra parece entender que a dominialidade pública está amparada em de-
cisão judicial que lhe é favorável, ao reconhecer a improcedência da desapro-
priações indireta movida pela empresa Agropecuária em face do Incra e da 
ação declaratória  intentada pelo Incra (ações nº 2002.41.00.000279-9 e autos 
nº 2001.41.00.003531-2). Nada obstante, indique-se que ainda existem recursos in-
terpostos pela empresa e pendentes de julgamento da ação nº 2002.41.00.000279-
9. 

O mesmo se diga do andamento das desapropriações indiretas nº 0011319-
57.2016.4.01.4100 e nº 0015230-48.2014.4.01.4100 - e que visam obter vultuosa 
indenização do Incra. Ou seja, ao que parece a situação jurídica relativa a dominia-
lidade (pública ou privada) da área ainda não está totalmente consolidada - posto 
que ainda pendem julgamento de recursos apresentados. 

(...) 

Para o caso, todavia, há de se indicar uma cautela adicional: ainda está pendente 
de trânsito em julgado as ações movida por particulares em face do Incra na tenta-
tiva de reivindicar direito de propriedade (ou indenização) pela destinação do imóvel 
para fins de reforma agrária. Nesse sentido, se houver um "reverso" nas decisões 
judiciais  eventualmente reconhecendo judicialmente pedido de indenização por de-
sapossamento administrativo - não poderá ser aplicada a regularização fundiária 
nos termos da Lei nº 11.952/2009. 

Nesse sentido, ainda há que se considerar o que está posto no relato constante da 
seq. 6: "a AGRINCO permaneceu na área e vendeu lotes de vários tamanhos a ter-
ceiros sem autorização da União" - e ainda ingressou em juízo com ação visando 
receber indenização do Incra pelo "desapossamento administrativo" da área. Ora, 
no mínimo, se a empresa se sagrar vencedora na ação de desapropriação indireta 
(0011319-57.2016.4.01.4100 - desapropriação indireta movida pela empresa "Agro-
pecuária e Colonizadora Aliança LTDA"), não poderá o Incra aplicar o contido na 
Lei nº 11.952/2009 - sendo que a empresa já teria inclusive lucrado com o lotea-
mento do imóvel em questão. 

Assim, sugere-se que se aguardem os julgamentos das ações para a expedição de 
títulos de domínio - sendo de se aprofundar e analisar se é possível, por exemplo, 
conceder CRO ou outro instrumento jurídico”. 

Ora, uma simples leitura do documento SEI 0628455 acima transcrito 

é o suficiente para demonstrar o interesse direto da autarquia agrária no feito, tendo em 

vista tratar-se de a área objeto da demanda afeta à "Fazenda Urupá", revertida 

judicialmente ao domínio público e com imissão de posse ao INCRA em 2007. 

Qualquer suposta posse derivada sem autorização, especialmente por compradores 

de documentos carecedores de legitimidade, potencialmente configurando grilagem 

de terras, não passa de mera detenção irregular.  Assim, o INCRA não só pode como 

deve intervir para impedir que haja esbulho de sua posse direta e indireta praticada 

com base em decisão da Justiça Estadual por quem maliciosamente tenta usar da 

proteção possessória. 
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Nesse sentido, admitir que a “intervenção anômala” do INCRA para 

afastar a competência federal para o feito é negar ao ente federal acesso à Justiça e ao 

juízo natural, pois não há dúvida quanto à posse e propriedade da área objeto da lide. 

Vale dizer, a realidade local é muito mais rica e a tentativa de 

distorcer e dissociar os institutos de posse e propriedade no caso tem muita utilidade 

para os adquirentes de títulos ou áreas já ocupadas, de propriedade 

reconhecidamente da União. Compradores de papéis de posse/propriedade “limpam” a 

área de ocupantes potenciais beneficiários da reforma agrária, utilizando esse expediente 

pela via judicial ou por meio de pistolagem, para fugir dos órgãos de controle e revender a 

terra ainda mais valorizada. Devolver o processo agora pode legitimar o expediente e 

transformar o judiciário em instrumento de ações criminosas.   

Assim, não resta a menor dúvida quanto ao interesse da 

autarquia agrária na lide, devendo esta ter ingressado no processo na qualidade de 

assistente ou ré, caso não modifique seu posicionamento. Aliás, ao ser intimado da 

decisão que ora se agrava, este signatário contatou a chefia da Procuradoria federal em 

Rondônia que informou que seriam adotadas medidas necessárias para tentar rever a 

manifestação (ID 249029388). 

Nesse sentido, aplicável o entendimento do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Regiãoi, in verbis: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE 

INTERVENÇÃO DO INCRA. INTERESSE JURÍDICO. SÚMULA nº 150 DO STJ. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O interesse imediato do INCRA é a 

posse das terras onde promove projeto de assentamento (Igarapé Taquara), de 

sorte que a posse/desavença dos agravados é obstáculo à atividade do INCRA. 

Registre-se que, conquanto tenha dado nome de assistência à sua intervenção de 

terceiros, o INCRA, de fato, pretende definir a posse das terras objeto da 

reintegratória para dar-lhe destino social. 2. "Compete à Justiça Federal decidir 

sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo, da 

União, suas autarquias ou empresas públicas" (Súmula nº 150 do STJ). 3. Estando 

presente o interesse do INCRA na lide, devendo ingressar no processo na 
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qualidade de assistente, afigura-se competente, portanto, a Justiça Federal 

para conhecer e julgar a ação de origem. 4. Agravo de instrumento do INCRA 

provido. 

Ademais, não se aplica no presente caso o art. 557 do CPC/2015, sob 

pena de o Poder Público ficar sem ter como defender sua propriedade, o que violaria a 

garantia constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88).  

Não se poderia conceber que o Poder Público, sendo titular do 

bem público, ou o Ministério Público Federal, quando faz as vezes de defesa do 

patrimônio negligenciado, possa ser impedido de postular perante o juízo natural 

simplesmente pelo fato de que particulares se anteciparam e estão discutindo entre 

eles a posse. 

Assim, aplicável ao caso o enunciado de súmula do Superior Tribunal 

de Justiça, o que corrobora a competência federal para julgamento do presente feito, 

vejamos: 

Súmula 637-STJ: O ente público detém legitimidade e interesse 

para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre 

particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, 

inclusive, se for o caso, o domínio. (g.n) 

De outro giro, é importante ressaltar a impossibilidade de se 

reconhecer a posse sobre a área em litígio à agravada, vejamos. 

IV. 2 Da necessidade de reconhecimento da competência da Justiça Federal tendo 

em vista a competência do Ministério Público Federal para tutelar o patrimônio da 

União na omissão atuação do órgão/autarquia responsável 

Como se sabe, há competência da Justiça Federal, em primeiro grau de 

jurisdição, nas hipóteses estabelecidas no art. 109, I, da Constituição da República, define-

se segundo o critério rationae personae.  

Nesse contexto, por expressa injunção constitucional, caberá aos Juízes 
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Federais o processamento e julgamento das "causas em que a União, entidade autárquica 

ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça 

Eleitoral e à Justiça do Trabalho."  

Assim, sempre que esses sujeitos integrem algum dos polos da relação 

processual, de modo inafastável, caberá à Justiça Federal o exame das condições da ação 

e, vencida essa etapa, o juízo de mérito de procedência ou improcedência da pretensão 

veiculada. Esse é o critério constitucional de determinação de competência incidente 

inclusive na hipótese de ajuizamento de ação civil pública.  

O Ministério Público Federal, embora detenha personalidade jurídica própria, 

integra a União. Nessa perspectiva, a presença do Ministério Público Federal impõe, por si 

só, a configuração da competência da Justiça Federal. Adiante-se que isso não significa, 

por óbvio, que caberá ao Ministério Público Federal livre opção para definir quais demandas 

serão, ou não, submetidas ao crivo do Poder Judiciário federal, na medida em que escolha 

dessa natureza, no mínimo, não se coadunaria com a essencialidade do Princípio do Juiz 

Natural, corolário do devido processo legal. 

Portanto, se, por um lado, a presença do Ministério Público Federal na relação 

processual impõe a competência da Justiça Federal, por outro, esse cenário não assegura 

que os pedidos formulados efetivamente terão seu mérito apreciado pelo Juiz Federal 

destinatário da pretensão.  

Nesse caso, o que se sublinha é que os pedidos veiculados pelo MPF deverão 

ser dirigidos ao Juízo Federal competente. É que o Ministério Público Federal, assim como 

todos os órgão da República, detém atribuições específicas, embora amplas, que decorrem 

da Constituição Federal.  

Nesse sentido, não cabe ao MPF tutelar interesses que desbordem de seu 

desenho constitucional e com isso, artificialmente, justificar uma inexistente jurisdição 

federal. Nada obstante, como se verá adiante, não é disso que se cuida, na medida 

em que, no caso em exame, é induvidosa a legitimidade da necessária atuação do 
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Ministério Público Federal.  

É indispensável que se delimite, portanto, que uma coisa é a competência da 

Justiça Federal, que se perfectibiliza, entre outras circunstâncias, sempre que o Ministério 

Público Federal integre a relação jurídica processual. Outra coisa é a legitimidade ad 

causam da atuação ministerial, que se mensura a partir da pertinência subjetiva sob o 

enfoque dos interesses tutelados e das atribuições constitucionalmente conferidas ao MPF 

pela Constituição da República.  

Assim é importante realçar que a jurisprudência da mais alta corte do 

país é consolidada nessa idêntica direção. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, 

ao enfrentar a questão da competência da Justiça Federal à luz da presença do MPF na 

relação processual, bem definiu o seguinte: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. 

SÚMULA 284/STF. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO 

INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. LEGITIMIDADE DO MPF PARA 

PROPOR A DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 

E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 

822816 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 

08/03/2016, negritou-se) 

O inteiro teor do julgamento é elucidativo quanto às ressalvas que, na 

oportunidade, foram delineadas pela Suprema Corte: 

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - A única dúvida que eu suscitaria é se, 

na forma como está na ementa, toda ação proposta pelo Ministério Público 

Federal deveria ser ajuizada na Justiça Federal, porque também ele tem uma 

competência que é definida a partir de imposições institucionais.  

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR) - Aqui não houve um 

prequestionamento adequado. De qualquer modo, sendo autor da ação o 

Ministério Público Federal, ela teria de ser proposta perante a Justiça Federal. 

Não há hipótese de o Ministério Público Federal ajuizar uma ação perante a 
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Justiça do Estado. A partir disso, a questão não é mais de competência do juízo, 

mas de saber se o Ministério Público tem a atribuição para ajuizar aquela ação. 

Quem vai dizer isso é o Juiz Federal.  

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO – (Presidente): Note-se que, nas 

hipóteses em que há litisconsórcio ativo entre o Ministério Público estadual e o 

Ministério Público federal, compete à Justiça Federal processar e julgar a ação civil 

pública.  

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR) - Exatamente. Então aqui 

se mistura competência com "atribuição de".  

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Sim.  

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR) - E isso acontece muito. O 

Ministério Público do estado propõe ação na Justiça estadual. Nunca o Ministério 

Público estadual pode propor uma ação na Justiça Federal, e vice-versa. O 

Ministério Público Federal, como autor, é um órgão da União e isso por si só 

determina a competência federal. O juiz federal vai dizer se ele podia ou não podia 

propor a ação.  

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Se a matéria é da atribuição do 

Ministério Público.  

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR) - Aí já não será mais 

questão de competência do juiz, mas de atribuição - ou de legitimidade – do 

Ministério Público Federal. 

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça constantemente vem 

reafirmando que a competência da Justiça Federal se faz presente nas hipóteses em que 

se verificar a atuação do MPF. Confira-se:  

(...) a presença do Ministério Público Federal no polo ativo da ação civil pública 

implica, por si só, a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, 

supramencionado, tendo em vista que se trata de instituição federal. (AgInt no CC 

157.073/SP, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 

13.3.2019, DJe 22.3.2019, negritou-se). 

Via de regra, o simples fato de a ação ter sido ajuizada pelo Ministério Público 

Federal implica, por si só, a competência da Justiça Federal, por aplicação do 

art. 109, I, da Constituição, já que o MPF é parte da União. Contudo, a questão 
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de uma ação ter sido ajuizada pelo MPF não garante que ela terá sentença de 

mérito na Justiça Federal, pois é possível que se conclua pela ilegitimidade 

ativa do Parquet Federal, diante de eventual falta de atribuição para atuar no feito. 

(ROMS - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 58552 

2018.02.20280-1, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE: 

25/10/2019, negritou-se)  

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI DE ACESSO A INFORMACAO 

E LEI DA TRANSPARÊNCIA. IRREGULARIDADES NO SÍTIO ELETRÔNICO DE 

MUNICÍPIO. FISCALIZAÇÃO DO REPASSE DE VERBAS FEDERAIS. PRESENÇA 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL. I - Configura-se manifesta a competência da Justiça 

Federal, para processar e julgar o feito, mormente em se tratando de ação 

ajuizada pelo Ministério Público Federal, no exercício regular de suas funções 

institucionais, cuja presença, no pólo ativo da demanda, por si só, estabelece 

a competência da justiça federal para processar e julgar a demanda, mormente 

por se tratar de lide a respeito da transparência na utilização de verbas federais, da 

fiscalização da Administração Pública, entre outros aspectos. Ademais, em casos 

assim, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que "a ação civil pública, 

como as demais, submete-se, quanto à competência, à regra estabelecida no art. 

109, I, da Constituição, segundo a qual cabe aos juízes federais processar e julgar 

'as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 

interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 

falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e a Justiça do 

Trabalho'. Assim, figurando como autor da ação o Ministério Público Federal, 

que é órgão da União, a competência para a causa é da Justiça Federal." (REsp 

440.002/SE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 18/11/2004, DJ 06/12/2004, p. 195, grifei). 

No mesmo contexto, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por sua vez, 

ao qual incumbe papel uniformizador e revisor dos pronunciamentos de Juízes Federais 

que funcionem em seu âmbito de jurisdição, não destoa da compreensão das Cortes 

Superiores, conforme os precedentes abaixo colacionados: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERBAS REPASSADAS 

POR FORÇA DE CONVÊNIO COM FIRMADO COM A UNIÃO. RECURSOS DO 
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FGTS. CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. PRESTAÇÃO DE CONTAS AO 

TCU. PRESENÇA DO PARQUET COMO AUTOR DA AÇÃO. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO. 1. 

Compete à Justiça Federal o processamento e julgamento de ação civil pública por 

ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal, que visa 

apurar possíveis irregularidades na execução de contratos firmados entre o ente 

municipal e a União, para a correta utilização dos recursos provenientes do FGTS. 2. 

A simples presença do Ministério Público Federal, órgão da União, na relação 

jurídica processual como assistente litisconsorcial faz competente a Justiça 

Federal competência ratione personae , para o processo e julgamento da ação 

civil pública ajuizada para apurar o cometimento de ato ímprobo, consoante o 

art. 109, I da Constituição da República de 1988. Precedentes desta Corte e do 

STJ. 3. A presença do Ministério Público Federal, órgão da União, na relação jurídica 

como autor faz competente a justiça federal para o processo e julgamento da ação 

(TRF1. AI 1028065-90.2018.4.01.0000, Terceira Turma, Rel. Des. Federal Mônica 

Sifuentes, e-DJF1 de 08/07/2019). 4. Agravo de instrumento provido, para declarar a 

competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. (AG 1032239-

45.2018.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, TRF1 - TERCEIRA 

TURMA, PJe 11/03/2020, negritou-se). 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF). COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo 

da Subseção Judiciária de Eunápolis que, em sede de ação civil pública ajuizada pelo 

Ministério Público Federal em face do Município de Guaratinga/BA, declinou de sua 

competência ao Juízo Estadual da Comarca de Guaratinga/BA, ante a ausência de 

ente federal no feito na condição de autor, réu, assistente ou oponente. 2. O 

agravante sustenta que o Ministério Público Federal, por ser órgão da União, 

detém personalidade processual determinada pela Carta Magna e sua presença 

no polo ativo da demanda é suficiente para a fixação da competência federal. 3. 

"A competência cível da Justiça Federal é definida ratione personae, consoante 

o art. 109, I, da Carta Magna de 1988. Consectariamente, a propositura de Ação 

Civil Pública pelo Ministério Público Federal, órgão da União, conduz à 

inarredável conclusão de que somente a Justiça Federal está 

constitucionalmente habilitada a proferir sentença que vincule tal órgão, ainda 

que negando a sua legitimação ativa, a teor do que dispõe a Súmula 150/STJ." 
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(STJ, CC 65.604/ES. Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

27/05/2009, DJe 01/07/2009.) 4. Agravo de instrumento provido, reconhecendo a 

competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação civil pública. (AG 

0045770-89.2016.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE 

JESUS OLIVEIRA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 03/03/2020, negritou-se). 

Logo, é inevitável então, na linha da compreensão firmada pelo STF, pelo STJ 

e pelo TRF1, que se reconheça a configuração da competência da Justiça Federal em ação 

civil pública proposta pelo Ministério Público Federal.  

Convém salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

firme no sentido de que cabe ao Ministério Público verificar a existência de interesse 

público a justificar sua intervenção, forte nas prerrogativas institucionais que 

caracterizam o agir ministerial. Nesse sentido, por todos, cita-se o decidido no REsp 

602.849/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

27/11/2007, DJe 11/11/2009. 

Mesmo assim, cabe salientar que, no caso em tela, é induvidosa a presença 

de interesse público a exigir a atuação do Ministério Público Federal. Partindo das clássicas 

lições de Liebman, elucidam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel 

Mitidiero que a "legitimidade para causa (ou legitimatio ad causam), que não se confunde 

com a legitimidade para o processo (ou legitimatio ad processum, conhecida ainda como 

capacidade para estar em juízo), concerne à pertinência subjetiva da ação, atine à 

titularidade (ativa e passiva) da ação" (Código de Processo Civil comentado. 4. ed. rev., 

atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).  

A legitimidade ad causam, na perspectiva da atuação do Ministério Público, 

diz respeito ao seu respectivo âmbito de atuação, de acordo com estabelecido pelo 

ordenamento normativo. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a questão 

da atribuição da atuação do Ministério Público Federal, assim se pronunciou:  

Quanto à definição da atribuição de cada ramo do Ministério Público, o 

legislador constituinte adotou o critério do interesse jurídico tutelado 

merecedor da atuação da instituição ministerial. Assim, se a atuação judicial 

do Ministério Público estiver relacionada à tutela de um bem ou interesse 
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jurídicos pertencentes à União, atrai a competência da Justiça Federal e, exige 

atuação do Ministério Público Federal. (EDRESP - EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - 1760108 2018.01.59941-6, HERMAN 

BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:19/12/2019, grifei) E ainda: O 

Ministério Público Federal tem legitimidade para o ajuizamento de ações civis 

públicas sempre que ficar evidenciado o envolvimento de interesses 

nitidamente federais, assim considerados em virtude dos bens e valores a que 

se visa tutelar. (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1573723 2015.03.13044-9, 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE 

DATA:13/12/2019, negritou-se). 

 Portanto, a regularidade da invocação da tutela jurisdicional por 

parte do Ministério Público Federal se insere na espacialidade de suas funções 

institucionais, fruto do art. 127 e esmiuçadas pelo art. 129, ambos da Constituição da 

República, sobretudo se presentes hipóteses que digam respeito a interesse público 

que deva ser respeitado, protegido ou promovido pelo poder público federal, como é 

o da proteção dos bens e patrimônio da União. O art 129 assim dispõe: 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

(...) 

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos; 

Já a Lei Complementar 75/93, art. 5º, assim dispõe: 

art. 5º São funções institucionais do Ministério Público da União: 

(...) 

III - a defesa dos seguintes bens e interesses: 

a) o patrimônio nacional; 

b) o patrimônio público e social 

Além disso, estabelece o inciso I do mesmo artigo que cabe ao MPU  
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“a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos 

interesses individuais indisponíveis”. 

Ora, a defesa do patrimônio da União, especialmente quando 

omisso o órgão público diretamente responsável (no caso, o INCRA), é competência 

do Ministério Público Federal. Via de consequência, o órgão integrante da União com 

responsabilidade fiscalizatória derivada, o MPF, não pode ser afastado da sua 

atribuição com o declínio de competência, e, portanto, o responsável por julgar os 

pleitos do órgão é, rationen personae, a Justiça Federal. Caso contrário, a omissão 

do órgão público responsável direto seria premiada e a atribuição derivada para 

fiscalizar os atos do Poder Público sequer faria sentido. 

Além disso, a reforma agrária é um interesse coletivo/difuso que deve 

ser tutelado pelo Ministério Público, conforme arts. 129, III, da CRFB e 5º, I, da LC 75/93, 

mas especificamente tutelado pelo Ministério Público da União, conforme expressão 

disposição do art. 5º, II, alínea “c”: 

Art. 5º São funções institucionais do Ministério Público da União: 

II - zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos: 

c) à atividade econômica, à política urbana, agrícola, fundiária e de 

reforma agrária e ao sistema financeiro nacional; 

Não é demais repisar, fica evidente que não é uma opção para o 

Ministério Público Federal contemplar a omissão da autarquia agrária em proteger o 

patrimônio da União de grilagem (ou da utilização do patrimônio público com fins 

especulativos), bem como em destiná-lo corretamente à reforma agrária ou regularização 

fundiária, simplesmente porque o último optou por descumprir seu dever legal. É obrigação 

do Parquet federal intervir judicialmente sempre que necessário e, por óbvio, no juízo 

competente para apreciar demandas que são de sua atribuição. 
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IV. 3 Da Impossibilidade do reconhecimento da posse em favor da Agravada 

Preliminarmente, insta ressaltar que área sobre a qual a agravada 

pleiteia a posse trata-se de área da União, não havendo controvérsia quanto a este fato 

(documento SEI 0628455).  

Ademais, conforme se infere da manifestação do INCRA, não há 

possibilidade de se reconhecer a regularização da alegada posse em favor da 

agravada, tendo em vista não haver nem propriedade, nem posse (física ou jurídica, 

civil ou agrária) e tampouco expectativa de posse. 

Com efeito, a agravada Marselha Rita Serrate de Araújo não se 

enquadrar nos critérios de beneficiária da reforma agrária (é empresária, conforme consulta 

no site da receita federal: 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp) e área em questão é, 

potencialmente, um projeto de assentamento. Além disso, ela é postulante de regularização 

em mais de uma área perante o INCRA, o que também não é permitido.  

 

Nesse sentido, a devolução dos autos à Justiça Estadual, além de 

indevida, poderá dar azo a uma decisão de reintegração de posse a quem sequer teve em 

algum momento esta, uma vez tratar-se apenas de ocupação irregular de terras públicas, 

destinadas à reforma agrária, o que não engendra posse. Sem falar, é claro, nos potenciais 

ilícitos que pode ter cometido para concentrar terras públicas. Seria uma arrematado 
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absurdo conferir proteção possessória a quem, em verdade, é esbulhador do patrimônio de 

todos. 

IV. 4 Ocupação irregular em terras da união destinadas à reforma agrária não 

engendram posse 

Conforme já mencionado, trata-se de bem público ocupado 

indevidamente pela agravada Marselha Rita Serrate de Araújo e, nesse caso, não se pode 

falar em posse, mas em mera detenção.  

É que, de acordo com a definição clássica de Jhering, 

consagrada no artigo 1.196 do CC, a posse é o exercício de fato de um dos poderes 

inerentes à propriedade. Ocorre que, por expressa vedação legal e constitucional, 

não é possível usucapir bem público e, portanto, a situação de ocupar de fato uma 

terra pública, ainda que por vários anos, não atrai os efeitos jurídicos da posse. Vale 

dizer: ainda que a posse seja definida, em regra, como um poder de fato sobre a coisa, 

o ordenamento pode desconfigurá-la e negar proteção jurídica. 

Não é demais dizer que para existir a relação de fato descrita pela 

norma, é necessária a presença de dois elementos: corpus e animus. Não há corpus se a 

coisa não é passível de apropriação, como bem salienta Sílvio de Salvo Venosa:  

“O corpus é a relação material do homem com a coisa, ou a exterioridade da 

propriedade. Esse estado, explicado anteriormente, é caracterizador da aparência 

da proteção possessória. Nessa ligação material, sobreleva-se a função econômica 

da coisa para servir à pessoa. Como corolário, afirma-se que não podem ser 

objeto de posse os bens não passíveis de ser apropriados. Em princípio, a 

posse somente é possível nos casos em que possa existir propriedade ou 

manifestação mitigada dela.”ii 

Por outro lado, em relação ao animus, enquanto Savigny afirmava que 

seria necessária a “vontade de ser dono” (animus domini) para sua caracterização, Jhering 

entendia que diante da visão objetiva, apenas disposições normativas poderiam diferenciar 

o possuidor de detentor. 

Como visto, nosso ordenamento jurídico adotou a posição de Jhering, 
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assim, segundo o mesmo Venosa: 

“Há que se examinar em cada caso se o ordenamento protege a relação com 

a coisa. Quando não houver proteção, o que existe é mera detenção. Como 

consequência, a posse deve ser a regra. Sempre que alguém tiver uma coisa sob 

seu poder, deve ter direito à proteção. Somente por exceção o direito a priva de 

defesa, quando então se estará perante o fenômeno da detenção.”iii 

Com relação especificamente à “posse” de bens públicos, discorrem 

os autores:  

“De acordo com a dicção do art. 100 do Código Civil, em se tratando de bens fora 

do comércio, não é possível a apropriação, pela usucapião, de bens públicos pelo 

particular, pois há vinculação jurídica da coisa a uma finalidade pública (…) a qual 

detém primazia absolta sobre qualquer situação jurídica privada.  

Destarte, o particular que ocupa bem público de uso comum do povo ou 

especial não possui ação possessória em face do Poder Público, pois como 

mero detentor é inviável alegar esbulho, turbação ou ameaça diante de atos de auto-

executoriedade praticados pela administração. Punível será apenas o excesso, pela 

via da pretensão indenizatória”iv 

Note-se que, ao contrário da maioria da doutrina, os autores 

entendem que os bens “dominicais” da administração podem ser “possuídos”. Em todo caso, 

como as terras discutidas na presente ação estão afetadas à reforma agrária (uso especial), 

o entendimento também abarca a espécie.  

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da impossibilidade de 

particular possuir bens públicos de qualquer natureza: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO 

DE TERRA PÚBLICA. BENFEITORIAS REALIZADAS. INDENIZAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. OCUPAÇÃO REGULAR. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

não ser possível o reconhecimento de posse sobre terra pública, cuja 

ocupação configura mera detenção. 2. A impossibilidade de se reconhecer a 

posse de imóvel público afasta o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas. 

Precedentes. 3. Ademais, o Tribunal de origem, com base nos elementos de prova, 
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concluiu pela irregularidade na ocupação das terras públicas e ausência de boa-fé 

do ocupante. Não há como alterar esse entendimento é inviável na via especial, a 

teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 

(AgRg no AgRg no AREsp 66538/PA – Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira – 4. T – 

DJe 01/02/2013)  

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR PARTICULARES. OMISSÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. LC 733/2006. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. ARTS. 128 E 460 DO 

CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONSTRUÇÃO. BENFEITORIAS. 

INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal de Justiça 

reconheceu que a área ocupada pelos recorrentes é pública e afastou o direito à 

indenização pelas benfeitorias. 2. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. A LC 733/2006, 

suscitada no Recurso Especial, é distrital, e não federal, de modo que não pode ser 

apreciada pelo STJ. Incide, por analogia, a Súmula 280/STF. 4. Não se conhece de 

Recurso Especial quanto à matéria (arts. 128 e 460 do CPC), que não foi 

especificamente enfrentada pelo Tribunal a quo, dada a ausência de 

prequestionamento. 5. Configurada a ocupação indevida de bem público, não 

há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta 

o direito à indenização por benfeitorias. Precedentes do STJ. 6. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp 1310458/DF – Rel. Min. 

Herman Benjamin – 2.T – DJe 09/05/2013) “Não é cabível o pagamento de 

indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de 

retenção, na hipótese de em que o particular ocupa irregularmente área pública, 

pois, como o imóvel público é insuscetível de usucapião, nos termos do artigo 

183, §3º, da CF, o particular jamais poderá ser considerado possuidor; senão 

mero detentor” (REsp 1183266/PR – Rel. Min. Teori Albino Zavascki – 1.T – Dje 

18/05/2011). 

IV. 5. Posse agrária x posse civil 

Ainda que fosse possível ter posse em terras públicas na situação 

acima descrita e que houvesse ocupação real – o que não é o caso –, importante destacar 

que posse agrária e posse civil são substancialmente distintas. É que para configuração 

daquela não basta o simples poder de fato, sendo exigível também o elemento teleológico. 
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Segundo Wellington Pacheco Barros, para se ter posse agrária é necessário comprovar: (i) 

que explora atividade tipicamente rural; (ii) de forma racional e adequada – aí envolve o 

zoneamento, as restrições da área; bem como (iii) que respeita o meio ambiente e as 

relações de trabalhov. 

Dito em outras palavras, a posse agrária válida é aquela 

constitucionalmente adequada, tanto em relação à sua função social (art. 186 da CRFB), 

como em relação à observância das demais disposições do texto constitucional.  

Assim, para que os “proprietários” tenham direito à manutenção ou 

reintegração solicitada não basta demonstrar o “exercício do poder de fato” sobre a coisa, 

precisa provar também que dava cumprimento à função social do imóvel. Assim, a 

“comprovação da posse” demandada pelo art. 557, do CPC deve levar em conta também 

esse aspecto. Os documentos juntados, além de não provarem o poder de fato, muito 

menos provam a qualificação da posse agrária. 

IV. 6. Dignidade humana como valor supremo da ordem jurídica. 

Conforme se infere dos autos a área objeto do presente agravo, 

encontra-se ocupada por inúmeras famílias em área de propriedade da União, sendo 

que tais famílias lá desenvolvem atividades de subsistência, na expectativa de 

regularização fundiária.  

Assim, a situação fática estabelecida demanda do Poder Público uma 

solução que atenda o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III 

da CF) e os objetivos fundamentais da República de erradicar a pobreza e a marginalização, 

reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos (art. 3º, III e IV da CF). Além 

disso, a Constituição traz em seu preâmbulo importante exortação pela solução pacífica 

das controvérsias.  

Não fossem as normas-regra infralegais que vedam a concessão de 

reintegração no caso, uma simples leitura desses dispositivos constitucionais – que, 

embora dotados de forte aura principiológica, também tem força normativa – bastaria para 

perceber que promover um ato tão violento como uma reintegração de posse quando o 
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autor da ação não a tem, por ser área de domínio da União, mostra-se medida 

desproporcional, desarrazoada e temerária.  

Importante dizer mais uma vez que a moderna conceituação do direito 

de propriedade funda-se numa perspectiva essencialmente social, ou seja, a noção de 

propriedade baseia-se no estatuto jurídico do Estado Constitucional Democrático, que é 

regido por uma Constituição Social. Esse é justamente um dos apanágios do processo de 

constitucionalização do Direito Civil. Sendo a posse uma forma de exteriorização dos 

poderes de fato inerentes à propriedade, também deve cumprir os mesmos preceitos, é um 

imperativo lógico.  

Não é demais lembrar que a constitucionalização da ordem civilista e 

a repersonalização do Direito Civil, no ensinar de Paulo Lôbo7, são fenômenos 

contemporâneos que acabam por retirar o patrimônio do centro do ordenamento jurídico 

para recolocar a pessoa humana em seu lugar.  

Como já visto, a partir disso, o exercício de propriedade e posse 

passou a ser condicionado à função social. Além disso, os direitos à moradia digna, ao 

trabalho e à segurança alimentar ganharam a qualificação de direito social fundamental, 

compondo o mínimo existencial.  

Ora, se a propriedade pode resolver-se facilmente em pecúnia, o 

direito à moradia e à dignidade são de difíceis “conversão”, ainda mais no caso de 

moradia/posse rural, que pressupõe a produção de subsistência – a reintegração pode 

representar a perda também do trabalho e do alimento.  

A medida de reintegrar o autor em suposta posse de área que é da 

União – de forma completamente inconstitucional e ilegal, diga-se de passagem – não só 

subverte a ordem axiológica da constituição e quebra o prisma interpretativo (a proteção ao 

patrimônio ganha mais relevo do que a das pessoas), mas também carece de sentido lógico. 

É o formalismo pelo formalismo, a briga pela briga.  

Pelo exposto, ainda que superados os óbices anteriormente 

ventilados (o que se cogita apenas por respeito ao debate), e que seja reconhecida 
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posse da agravada, esta deve ser processada e julgada no juízo federal, tendo em 

vista tratar-se de área cuja propriedade e posse são da União e sob proteção 

possessória, no mínimo, indireta da administração federal. 

V– DA NECESSIDADE DE DEFERIMENTO LIMINAR 

O fumus boni iuris encontra-se devidamente realçado na 

fundamentação jurídica acima apresentada, tendo em vista tratar-se de área ocupada por 

inúmeras famílias que lá construíram suas moradias e extraem da terra o meio 

necessário para a subsistência, sobre a qual recai mandado de reintegração de posse 

de juízo estadual em favor de pessoa que sequer tinha/tem posse. Assim, a devolução dos 

autos ao juízo estadual restabelecerá o mandado de reintegração de posse em área que é 

comprovadamente de propriedade da União, sendo que a agravada sequer tem direito ao 

reconhecimento da posse, por ter apenas mera detenção. 

O periculum in mora, por seu turno, também é patente. Pois com o 

retorno dos autos ao juízo estadual, será cumprido o mandado de reintegração de posse 

em área com diversas famílias, o que ocasionará grave conflito, bem como perdas 

irreparáveis: histórias de vida, casas de alvenaria, plantações, etc. 

Note-se, ainda, que a medida que aqui se pleiteia é instrumental: 

reconhecimento da competência da Justiça Federal para garantir o juízo natural para 

julgar a reintegração de posse de terras reconhecidamente de propriedade da União.  

Consoante disposto no inciso III do art. 1.019, inciso I do Código de 

Processo Civil, o relator poderá monocraticamente deferir a pretensão recursal, 

comunicando ao juiz sua decisão. 

As razões avocadas no presente recurso demonstram, cabalmente, 

a gravidade e urgência da situação, levando-se em consideração notadamente a 

possibilidade de grave conflito agrário no momento de execução do mandado de imissão 

de posse, motivos estes suficientes para se requerer a concessão do efeito ativo ao 

presente agravo, para reformar a decisão do juízo a quo e reconhecer a competência da 

Justiça Federal para processar e julgar os autos 1005076-41.2020.4.01.4100. 
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VI – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS 

 

Pelo exposto, requer o Ministério Público Federal: 

1 – o conhecimento do agravo de instrumento, haja vista restarem 

atendidos os pressupostos recursais de admissibilidade; 

2 – o deferimento, de plano, da antecipação dos efeitos da tutela 

recursal, reformando-se a Decisão ID 312912879, para suspender a remessa dos 

autos à Justiça federal e reconhecer a competência da Justiça Federal tendo em vista 

a necessidade de obrigatória presença do INCRA, ainda que no polo passivo da 

demanda, e ou a do MPF na proteção do patrimônio público e princípios 

constitucionais da política de reforma agrária e regularização fundiária; 

3 – o provimento do agravo de instrumento, para revogar a decisão 

recorrida, nos termos do item acima; 

4 – a intimação dos agravados, para que responda no prazo de quinze 

dias (art. 1.019, II, do CPC) e do INCRA para que, querendo, se retrate do posicionamento 

anterior; 

5 – a intimação pessoal, com envio dos autos, à Procuradoria 

Regional da República da 1º Região, para pronunciamento (art. 1.019, III, do CPC). 

 

Porto Velho, 08 de setembro de 2020. 

 

 
Raphael Luis Pereira Bevilaqua 

Procurador da República 
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