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Seção Judiciária do Estado da Bahia

Confirmando sentença da 7ª Vara, 
TRF1 diz que indenização deve 

refletir o valor de compra e venda do 
imóvel em caso de desapropriação

A 3ª Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 1ª Região, à unanimidade, negou 
provimento à apelação do proprietário de 
uma fazenda desapropriada pelo Institu-
to Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra), da sentença, do Juízo Fe-
deral da 7ª Vara da Seção Judiciária da 
Bahia, que acolheu em parte o pedido 
do Incra para fixar o valor indenizatório 
em R$ 2.304.741.70, de acordo com a 
avaliação do perito judicial.

Os fazendeiros desapropriados ale-
garam que, com a declaração prévia de 
interesse social da propriedade, anterior 
à desapropriação, deixaram de prestar 
os cuidados que tinham com o imóvel já 
ocupado por integrantes do Movimento 
Sem Terra; que, com o abandono da pro-
priedade, a responsabilidade pela manu-
tenção dela passou a ser do Incra, razão 
pela qual deve ser considerada, para a 
justa indenização, o valor apurado pela 
autarquia na data da imissão provisória 
do ente público na posse do imóvel e que 
o laudo pericial fixou valores muito infe-
riores em relação ao laudo que antece-
deu a desapropriação.

Ao analisar o caso, o relator, juiz fe-
deral convocado José Alexandre Franco, 
afirmou que o Incra promoveu a desa-
propriação do imóvel por estar o terreno 
classificado como grande propriedade 
improdutiva para fins de reforma agrária 
e que o princípio que deverá nortear o 
juiz na fixação da indenização é o do al-
cance do justo preço do bem expropria-
do, “corolário do direito de propriedade”.

Segundo o magistrado, o perito judi-
cial é “profissional equidistante do inte-
resse dos litigantes, na busca de uma 
avaliação imparcial, cujo laudo, via de 
regra, serve como parâmetro mais confi-
ável na fixação do justo preço”.

Porém, o relator destacou que o juiz 
não está adstrito às conclusões do lau-
do do perito judicial, podendo formar seu 
convencimento a partir de outros elemen-
tos de prova, o que decorre do direito das 
partes de empregar todos os meios legais 
ou moralmente legítimos para provar a 
verdade dos fatos e influir na convicção 
do julgador.

O juiz federal con-
vocado sustentou que, 
na apuração do valor da 
terra nua, o perito consi-
derou as características 
gerais da propriedade, 
vias de acesso, relevo, 
vegetação, hidrografia 
e capacidade de uso do 
solo, valendo-se ainda 
de pesquisa junto a ór-
gãos e pessoas idôneas 
conhecedoras do mer-

cado da região. Quanto à expressiva di-
ferença de valor entre os laudos do Incra 
e da perícia do juízo, o expert salientou 
que sua pesquisa de preço foi efetuada 
levando-se em consideração as condi-
ções econômicas do momento da coleta 
das unidades amostrais, e que a autar-
quia aplicou coeficientes de depreciação 
superiores aos que refletem o estado atu-
al do imóvel avaliado.

Houve, ainda, de acordo com o rela-
tor, divergência quanto à área do imóvel: 
a área registrada é de 10.000.0000 hec-
tares. A área encontrada pelo Incra foi de 
7.319,4246 hectares e a apresentada 
pela perícia é de 7.278,1317 hectares, 
tendo o perito afirmado que os serviços 
de levantamento topográfico seguiram, 
rigorosamente, a observação dos limites 
e das confrontações originais testemu-
nhadas pelos informantes e, também, 
pelas cercas perimetrais, sendo excluída 
da área encontrada.

Quanto à indenização das benfeito-
rias, ressalta o magistrado a ausência 
de relatório fotográfico detalhado das 
benfeitorias de maneira a servir como 
testemunha do estado e da conservação 
das benfeitorias registradas na sua visto-
ria, não sendo encontradas as seguintes 
benfeitorias registradas pelo Incra: cur-
ral misto; cochos saleiros e cancelas em 
madeira de lei medindo 1,95x1,60m. 
Afirma, também, a diferenciação entre 
quantidades e qualidades das cercas pe-
rimetrais e internas, as quais foram obje-
to de criteriosa mensuração nos serviços 
topográficos; que as pastagens discrimi-
nadas pelo Incra, em seu Laudo de Ava-
liação não existem mais, permanecendo 
a área com a predominância da vegeta-
ção nativa, hoje, caracterizando-se como 
área de pastagens degradadas e/ou áreas 
“encapoeiradas”.

Assim, desde a imissão na posse pelo 
Incra até a desapropriação, a responsa-
bilidade sobre o imóvel era da expropria-
da, e, pelo estado de conservação que 
estava o imóvel, ficou confirmado que 
o terreno estava em situação de aban-
dono.

Fonte: TRF1

Regulamentada a eliminação
de processos físicos em tramitação

na 1ª Região após digitalização
e migração ao PJe

O Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF1) regulamentou por meio 
da Resolução Conjunta Presi/Coger nº 
10119418 a eliminação de processos fí-
sicos em tramitação no 1º e no 2º graus 
de jurisdição da JF da 1ª Região após digi-
talização e migração dos feitos para o PJe.

De acordo com o documento, o pro-
cedimento de análise, avaliação e sele-
ção dos autos físicos digitalizados para 
destinação à eliminação ou à guarda 
permanente será efetuado pela unidade 
responsável pelo acervo dos processos, 
conforme lista de verificação constante 
do Anexo da Resolução em questão.

As partes e seus procuradores serão 
intimados, por edital, acerca do proce-

dimento de eliminação para que se ma-
nifestem no prazo preclusivo de 45 dias 
sobre o interesse de terem a guarda dos 
autos físicos ou de retirarem peças pro-
cessuais dos feitos a serem eliminados.

A eliminação dos processos respeita-
rá critérios de responsabilidade social e 
preservação ambiental, devendo garantir 
necessariamente destinação à recicla-
gem da massa documental e ao fim so-
cial do resultado econômico do processo 
de eliminação.

Para conferir a Resolução Conjun-
ta Presi/Coger nº 10119418, contendo 
todas as diretrizes, acesse: https://bit.
ly/2SRTQ7y
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