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EXECELENTÍSSIMO(A) DOUTOR(A) DESEMBARAGADOR (A) 
RELATOR(A) DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCLÍTOS JULGADORES, 
EXMA RELATORA 
 
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, através, vem 
por meio da Promotora de Justiça, que este subscreve com fundamento no Art. 
988 Código de Processo Civil de 2015, Art. e Regimento Interno do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, em seus Artigos 29, I, e) c/c Art.196, I, Par. 3º, 
propor RECLAMAÇÃO, COM PEDIDO CAUTELAR em caráter de URGÊNCIA 
em face da necessidade de garantir a autoridade da decisão deste E. TJ/PA em 
sede de apelação (ID 6537838), julgada nos autos da Ação Civil Pública 
0803639-54.2018.8.14.0015, promovida por este Ministério Público do Estado 
em face do Instituto de Terras do Pará (ITERPA) e AGROPALMA S/A; 

 
 Para tanto, requer-se a aplicação do Art.196, paragrafo do 4º do 

RITJPA, o qual dispõe que assim que recebida, a reclamação será 
autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que 
possível, conforme os seguintes argumentos de fato e de direito: 
 
I- RESUMO ELUCIDATIVO DOS FATOS 

 
O Ministério Público do Estado do Pará, qualificado na inicial, 

ingressou com Ação Civil Pública 0803639-54.2018.8.14.0015, com pedido de 
Tutela de Urgência em face de Agropalma S/A e Instituto de Terras do 
Pará, a partir das investigações referenciadas no o Inquérito Civil no 000628-
040.2016, cujo objeto consiste na apuração de irregularidades nos registros e 
títulos imobiliários da empresa Agropalma referentes a diversos imóveis, os 
quais totalizariam mais de 100.000ha (cem mil hectares).  

 
 As matrículas ali referidas foram irregularmente restauradas 

através de Escrituras Públicas de Compra e Venda subsidiadas em documentos 
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oriundos de cartório fictício, denominado Oliveira Santos, assinados por Maria 
do Socorro Puga de Oliveira em data posterior ao seu afastamento do cargo de 
Tabeliã do Cartório do Acará e por seu filho Antônio Pinto Lobato Filho, que 
jamais foi tabelião.  O afastamento da Sra. Maria do Socorro Puga de Oliveira 
ocorreu em outubro de 2005, ocasião em que foi nomeado Francisco Valdete 
Rosa do Carmo como interventor, o qual deu seguimento às práticas 
irregulares.  

 
As Escrituras Públicas de Compra e Venda subsidiadas em 

documentos falsos foram lavradas no Cartório Diniz – 2o Ofício de Belém, 
sendo elas as de números L 573, fl. 38, de 28 de agosto de 2006; L 570, 
fl. 060, de 25 de abril de 2006 e L 570, fl. 94, de 25 de abril de 2006, 
por intermédio das quais a demandada Agropalma S/A adquiriu as áreas que 
compõem as chamadas Fazendas Roda de Fogo e Castanheira.  

 
A atual Fazenda Roda de Fogo era composta pelas áreas 

denominadas Três Estrelas, Paraíso do Norte, Roda de Fogo, Esperança, Santa 
Maria, Jomam e São João. Por sua vez, a atual Fazenda Castanheira era 
composta pelas áreas denominadas Castanheira, Castanheira I, Castanheira II e 
Castanheira IV. Todas as matrículas foram canceladas.  

 
Em 28 de setembro de 2021, a Apelação, ID 6537838, decisão à 

qual se requer o provimento da garantia da autoridade, foi julgada à 
unanimidade pela 1ª Turma de Direito Público, nos termos do voto da relatora 
Desa Célia Regina (1ª Turma de Direito Público TJ-PA). 

 
Em 26 de outubro de 2021, é juntada a certidão de trânsito em 

julgado nos autos (ID 7371938), portanto formação da coisa julgada em 
termos processuais.  

 
Todavia, em 09 de novembro de 2021 foi publicado pelo ITERPA, no 

Diário Oficial do Estado do Pará, o Edital de requerimento de compra de 
terras públicas, indicando como requerente da compra, exatamente da 
Fazenda Roda de Fogo e da Fazenda Castanheira, a Empresa Agropalma 
S/A, o que desobedece a coisa julgada havida a partir da decisão deste 
Egrégio Tribunal, especificamente por restar reconhecida a ausência de boa fé 
daquela empresa, exigida nos termos do art. 8º, da Lei n.8.788/2019 (Lei de 
Terras do Estado do Pará), conforme passaremos a demonstrar. 

 
II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO ACORDÃO CUJA A 
AUTORIDADE IMPÕE-SE A GARANTIA   
 

a) O cancelamento das matrículas é forma de extinção da 
Propriedade 
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A apelação dispõe claramente que o cancelamento é forma de 

extinção da propriedade, produto da pretensão de nulidade dos títulos, cujos 
efeitos se vertem à desconstituição do status de proprietária da Agropalma S/A.  

 
b) A nulidade do Negócio Jurídico 
 
Como fundamento de mérito, para tentar modificar a decisão a quo, 

a Agropalma, levantou tese jurídica que supostamente seria capaz de mitigar 
os efeitos do vício material, para validar seu domínio sobre os imóveis em 
questão, qual seja: a tese da boa-fé objetiva. 

  
Explicando melhor, pugnou seu pedido em boa-fé negocial na 

espécie, bem como na possibilidade de convalidação dos títulos imobiliários, 
constituídos mediante falsidade documental, exclusivamente com esteio na boa-
fé do adquirente, sustentando que sua boa-fé na aparência de legalidade 
negocial, deva prevalecer sobre o vício, para validar sua propriedade sobre as 
terras em litígio, como se pretende fazer por meio do Edital publicado pelo 
Iterpa. 

 
Com efeito, o teor do acórdão que se pretende garantia 

fundamentou a análise do mérito determinando que: 
 

“Os atos nulos encontram previsão no Código Civil que, no 
inciso II de seu art. 166, preceitua que será nulo o 
negócio jurídico quando seu objeto for ilícito, impossível 
ou indeterminável.  
 
Ainda, o art. 169 do mesmo diploma afasta a hipótese 
de convalidação do negócio jurídico nulo. 
 
Em igual sentido, a Lei nº 6015/73 - Lei de Registros 
Públicos, em seu art. 214, dispõe que a prova das 
nulidades de pleno direito do registro enseja sua 
automática invalidação. 
 
Vide as disposições legais citadas: 
 
Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: 
(....) 
 
II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; 
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Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de 
confirmação, nem convalesce pelo decurso do 
tempo. 
 
 Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma 
vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação 
direta.” 

 
A despeito desta fundamentação, por expressão da lei e por 

entendimento consolidado na jurisprudência, o ato nulo não pode ser 
convalidado e sequer sofre os efeitos da prescrição e da decadência, que lhe 
fariam convalescer pelo decurso do tempo. 

 
Em virtude do vício de nulidade nascer concomitante ao próprio ato, 

incrustrado em sua gênese, nosso sistema jurídico não reconhece quaisquer 
efeitos dele advindos, de modo que, uma vez reconhecida a nulidade, esta 
produz efeitos retroativos e reverbera, para amoldar o mundo jurídico como se 
o ato jamais houvesse existido. 

 
Neste exato sentido, corrobora o voto vencedor à unanimidade que 

conduziu o acórdão: 
 

“Na espécie, as certidões de matrículas dos imóveis objeto 
do negócio foram emitidas por órgão inexistente, tendo 
como signatárias pessoas desprovidas de atribuição 
pública, tudo a ressoar na ilicitude de elemento 
constitutivo do próprio ato negocial, qual seja a 
legitimidade do vendedor, já que duvidosa a qualidade de 
proprietário dos bens. Portanto, o negócio assenta-se 
inquinado de vício de pleno direito, sendo impassível de 
gerar efeitos.”(grifo nosso) 

 
Por conseguinte, a decisão confirma a nulidade dos registros públicos 

fazendo ressoar a inexistência do direito de propriedade e de todos os seus 
efeitos dela decorrentes, bem como a impossibilidade de convalidação dos 
mesmos, ainda que pelos efeitos do decurso do tempo, ratificando que houve 
claro atentado ao sistema registral paraense, o qual prejudicou a sociedade 
como um todo, passando ao próximo fundamento jurídico decisional, que se 
quer fazer observar e cumprir, qual seja, a ausência de boa-fé objetiva. 
 

c) A inexistência da boa-fé objetiva 
 
O teor do acórdão que este órgão ministerial pugna garantia, tem no 

art. 1201 do Código Civil o fundamento de sua autoridade, já que dispõe acerca 
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da boa-fé apenas quando o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que 
impede a aquisição da coisa, bem como sob o esteio do seu parágrafo único 
estatui que somente o possuidor com justo título faz presumi-la, o que não foi a 
condição reconhecida em favor da empresa Agropalma na manifestação desta 
Corte, e, por si, remete a hipótese proposta pelo Iterpa naquele edital de 
compra de terras ao inconcebível, já que não há justo título sem boa-fé e 
vice-versa. In verbis: 
 

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, 
clandestina ou precária. 
 
Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o 
vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. 
Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a 
presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando 
a lei expressamente não admite esta presunção. 
 

 
Conforme a decisão, “sendo nulo o ato que dá ensejo ao título de 

propriedade (e legitima a posse), sequer há se falar em título propriamente 
dito, quer seja justo ou injusto. Logo, não há o que convalidá-lo ante à 
ineficácia do ato nulo.”(grifo nosso) 

 
Cabe ressaltar aqui que o uso do termo “título falso”, apesar de 

recorrente no estado do Pará, configurando a prática de grilagem de terras, é 
uma incongruência, já que mediante o reconhecimento judicial da fraude 
havida na elaboração daqueles “documentos” inexiste título, portanto quaisquer 
dos direitos inerentes à propriedade, por estes representados, inexiste. Por sua 
vez, a jurisprudência dominante entende que, havendo vício de legalidade na 
constituição da posse, não há hipótese de garanti-la. 

 
O artigo 492 do Código Civil, presume manter a posse o mesmo 

caráter com que foi adquirida. Mas tal presunção (juris tantum) é relativa, pois 
se a posse for viciada, não há a possibilidade de convalescência de tais vícios, 
sendo a posse que tenta ser mantida pela Agropalma proveniente de ardil já 
decidido pela justiça, agora por meio do procedimento de aquisição ao arrepio 
do que estatui a Lei de Terras do Estado do Pará. 

 
Ainda com esteio na decisão que se busca garantia da 

autoridade, temos, que: 
 
“A premissa vem, inclusive, positivada no parágrafo único do 
art. 1247 do Código Civil que, ao tratar da aquisição de 
propriedade imóvel pelo registro do título – hipótese dos autos 
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– preleciona que o cancelamento do registro de título nulo, 
mediante ação própria (§2º do art. 1245, CC), enseja o direito 
reivindicatório do imóvel pelo proprietário, independente da 
boa-fé ou do título do terceiro adquirente - a apelante, 
no caso. 
 
Segue o dispositivo: 
Art. 1.247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, 
poderá o interessado reclamar que se retifique ou 
anule. 
 
Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o 
proprietário reivindicar o imóvel, independentemente 
da boa-fé ou do título do terceiro adquirente. 
O princípio da boa-fé objetiva não é, portanto, oponível face ao 
negócio jurídico nulo, pois erigi-lo ao condão de elidir o vício 
intrínseco ao ato, importaria em tentativa de convalidá-lo, 
medida que, consoante o exposto, não encontra guarida no 
sistema vigente. 
 
Consigno, apenas por integridade do julgado, que, por opção 
expressa do legislador civil, a ineficácia de negócios jurídicos 
nulos guarda apenas duas exceções, quais sejam o casamento 
putativo (art. 242, parágrafo único) e os frutos colhidos do bem 
(art. 1561), que terão seus efeitos preservados até a 
decretação da nulidade. (...)” (grifos nossos) 

 
Ainda sobre a impossibilidade de reconhecimento da boa-fé objetiva 

da empresa Agropalma, condição essencial para a aquisição das terras por meio 
do edital do Iterpa, o teor da decisão é de clareza solar, pois fundamenta sua 
ausência no fato de que o afastamento da Tabeliã do Acará decorreu de 
penalidade administrativa aplicada pelo então Presidente deste Tribunal, Des. 
Milton Augusto de Brito Nobre, publicada no diário oficial em 13/6/2006.  

 
Ademais, reforça, que desde 27/10/2005, por meio da Portaria nº 

5/2005, assinada pelo juiz da Comarca, já se havia dado o afastamento da 
tabeliã, com nomeação de Francisco Valdete Rosa, para atuar como interventor 
do Cartório Extrajudicial do Único Ofício da Comarca de Acará. 

 
Por consequência, a ordem de afastamento da signatária consiste, 

portanto, em ato público, que alterou a titularidade do único ofício da cidade 
em que a apelante - empresa de grande porte, com atividades comerciais de 
alcance internacional - possuía milhares de hectares de terras. 
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Reforça a decisão, 
 

“Por tudo isto, ainda que coubesse a oposição de boa-fé 
em concreto, o contexto fático dos autos não admite a 
escusa da ignorância do comprador que, mesmo após a 
notícia pública relevante em questão, obteve certidões 
subscritas pela tabeliã afastada, e pior: fora das 
dependências do Cartório de Acará, emitidas por cartório 
outro, quando cediço que a cidade só detinha um único 
ofício cartorário” 

 
Outrossim, o decisum reforça que é imprópria a invocação da teoria 

da aparência para justificar erro de direito, já que é explícito o vício que invalida 
o negócio. Por isso, não prospera a tese de boa-fé.  

 
Neste mesmo viés, se manifesta a Corte no tocante à teoria do 

funcionário de fato, lançada no apelo. Por teoria do funcionário (ou agente 
público) de fato, entende-se aquela segundo a qual, em atenção à segurança 
jurídica e à boa-fé, os atos praticados por funcionário investido irregularmente 
no cargo, ou suspenso dele, ou mesmo em exercício além do prazo legal, 
reputam-se válidos, desde que tenham aparência de legalidade e não 
imponham prejuízo a terceiros, e se não forem viciados por outra razão (Maria 
Sylvia Zanella Di Pietro, in “Direito Administrativo”, 13ª edição, São Paulo, 
Atlas, 2001, p. 221). 

 
Neste particular, da mesma forma, restou consignado na decisão que 

a teoria do funcionário também não se conforma diante de atos nulos. Nem 
mesmo os atos públicos se revestiram de validade aparente, o que 
fundamentou o afastamento absoluto da tese proposta.  

 
Por tudo isso, os fundamentos jurídicos da decisão, ora revestida 

pela força da coisa julgada, afastam por completo a hipótese de boa-fé objetiva 
aventada no apelo da empresa Agropalma. No sentido inverso, reforça a 
decisão, que pelo conjunto lógico-fático-probatório, a empresa tinha plena 
ciência dos fatos contrários ao direito que a envolviam, senão vejamos:  

 
“Malgrado isto, compete ressaltar os seguintes dados 
incontroversos contidos na inicial:  
 
a) as certidões ilegais e as aquisições de terras dos autos 
datam dos anos de 2005 e 2006;  
 
b) as respectivas matrículas foram restauradas pelo 
Cartório do Ofício Único de Acará no ano de 2011; 
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c) em 2014, tramitou, no Município de Acará, o processo 
criminal nº 
0004646-67.2014.814.0076, voltado à apuração de crimes 
referentes a fraudes na aquisição de imóveis pela Empresa 
Agropalma;  
 
d) com o mesmo fim, a Promotoria de Justiça da I Região 
Agrária do Pará, promoveu, no ano de 2016, o Inquérito 
Civil nº 000628-040/2016;  
 
e) somente no ano de 2017, a ora apelante formulou os 
pedidos de regularização fundiária em relevo. 
Concatenados os fatos, toda lógica conduz à relação direta 
entre as investigações que sucederam a compra das terras 
e a busca da regularização dos títulos pela apelante mais 
de dez anos após a celebração do negócio; sendo razoável 
afastar o caráter meramente espontâneo de sua 
motivação. Portanto, o contorno fático que envolve os 
processos administrativos não expressa indícios de boa-fé, 
senão o contrário”. 
 

III – DA COISA JULGADA RELATIVA A AUSÊNCIA DE BOA FÉ DA 
AGROPALMA COMO CONDIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DAS TERRAS E DA 
GARANTIA DA AUTORIDADE DA DECISÃO DO ACÓRDÃO 

Nos termos do art. 502 do CPC de 2015, denomina-se coisa julgada 
material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito 
não mais sujeita a recurso; o CPC de 1973, por sua vez, definia, no art. 467, 
a coisa julgada material como sendo a eficácia, que torna imutável e 
indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. 
Logo, o termo “sentença”, previsto na legislação pretérita, foi substituído pela 
expressão “decisão de mérito”, o que abrange também as decisões 
interlocutórias de mérito. 

Relativamente à coisa julgada formal, observa-se que o requisito 
para a sua produção é mais simples, ou seja, basta o trânsito em julgado 
decisão proferida pelo juiz no processo, independente do exame ou não do 
mérito da lide. Contudo, como já visto, os seus efeitos limitar-se-ão ao processo 
no qual proferida a decisão. 

Dito isto, sendo coisa julgada formal a impossibilidade de 
modificação da decisão judicial dentro do mesmo processo, em razão da 
preclusão dos recursos, o que está certificado no caso em tela. Por sua vez, a 
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coisa julgada material é a impossibilidade de alteração da decisão 
judicial dentro do mesmo processo ou em qualquer outro, tendo em 
vista que os seus efeitos se irradiam para além do processo no qual foi decidida 
a questão. O respeito aos efeitos da coisa julgada, formal e material, em 
relação à ausência de boa fé da empresa Agropalma é essencial para o fiel 
cumprimento da decisão judicial que se objetiva garantir autoridade, já que 
decorrem diretamente do conteúdo da decisão, não se tratando de efeitos 
secundários neste caso. 

Neste ponto é que reside a relação entre a garantia da autoridade da 
decisão deste E. Tribunal e os efeitos do edital de aquisição daquelas mesmas 
terras públicas, bem como a continuidade das práticas de gestão daquela 
empresa no confronto a Lei de Terras do Pará, havidos no processo de 
regularização fundiária perante o Iterpa.  

Importante inovação consta do parágrafo 1º e incisos do art. 503 do 
novo CPC, no sentido de que as questões prejudiciais, decididas expressa e 
incidentalmente no processo, também poderão fazer coisa julgada material, 
desde que, concomitantemente, sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) 
dessa resolução depender o julgamento do mérito; b) a seu respeito tiver 
havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia; c) o 
juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como 
questão principal; e d) no processo não houver restrições probatórias ou 
limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão 
prejudicial. 

Assim, todos os termos levantados em sede da apelação da 
AGROPALMA, quais sejam, boa fé objetiva e decorrente convalidação de 
negócio jurídico eivado de nulidade, foram julgados exaustivamente no mérito 
da apelação, conforme acima demonstrados, não restando outra solução ao 
Ministério Público Agrário, que não fosse a presente reclamação para a 
garantia da decisão do Tribunal de Justiça, a qual está sendo deliberadamente 
desrespeitada pelo Instituto de Terras do Pará (ITERPA). 

Excelências, havendo claramente a formação da Coisa Julgada formal 
e material, a qual impede o processamento de regularização fundiária das 
terras da Fazenda Roda de Fogo e Castanheira em favor da Agropalma, posto 
haver decisão judicial transitada em julgado, formação de coisa formal e 
material a qual se infiltra por todo o ordenamento jurídico, devendo ser 
observada a decisão judicial pelo ITERPA e por todos os demais órgãos da 
Administração Pública que confrontem o que fora decidido, nos termos do Art. 
503 do CPC/2015:  “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito 
tem força de lei nos limites da questão principal expressamente 
decidida” 
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A decisão judicial transitada em julgado, alcançada pela coisa julgada 
formal e material, resta eivada de nulidade absoluta, já que a Agropalma não 
preenche o requisito da boa fé, o que divorcia aquele edital da vontade da lei 
de terras, bem como despoja de efetividade e desnuda a autoridade do acórdão 
que fez coisa julgada em sentido contrário.  

Assim, o desprezo pela autoridade da decisão que decidiu manter o 
cancelamento das matriculas das fazendas Roda de Fogo e Castanheiras, por 
todas as ultrajantes irregularidades havidas nos “negócios jurídicos” que 
originaram suas aquisições, bem como a coisa julgada havida em relação à 
ausência de boa fé da empresa, é o que irradia para o procedimento de 
regularização fundiária iniciado pelo ITERPA a favor da AGROPALMA, por meio 
do edital de aquisição de terras públicas em questão. 

Desta feita, o seu prosseguimento vergasta não apenas a autoridade 
da decisão de mérito proferida pelo E.Tribunal, mas a própria Legislação de 
Terras conforme demonstrado, já que a existência de boa-fé é condição legal 
para que possa viabilizar a regularização fundiária de terras públicas. 

 De outra banda, se não obstada a presente regularização fundiária 
imediatamente, estar-se-á compreendendo a fraude registral e a grilagem de 
terras públicas, como algo juridicamente possível no ordenamento jurídico 
brasileiro, contrariando a elementar de que a Administração Pública somente 
pode fazer o que a lei prevê, bem como os anos de trabalho do Ministério 
Público Agrário que comprovou judicialmente todas as fraudes apontadas, 
através de trabalho sério e protetivo em favor da COISA PÚBLICA. 

 
IV - A NECESSIDADE DE SE GARANTIR A AUTORIDADE DA DECISÃO 
JUDICIAL CONFRONTADA PELO EDITAL QUE VISA REGULARIZAR 
AQUELAS MESMAS TERRAS PÚBLICAS PARA A AGROPALMA SEM A 
ELEMENTAR DA BOA FÉ 
 

A lei estadual n. 8.878 de 8 de julho de 2019 é o diploma legal que 
dispõe sobre a regularização fundiária de ocupações rurais e não rurais em 
terras públicas no Estado do Pará, cujo o decreto regulamentador é o n. 1190 
de 25 de novembro de 2020. 

Com a decisão, é incontroverso ter-se reconhecido a ausência de 
boa-fé objetiva da Agropalma, e a lei de terras conceitua quem são os terceiros 
adquirentes de boa fé, em seu art. 5º, XV, vejamos: 

 “XV - terceiro adquirente de boa-fé: ocupante atual e 
direto, pessoa física ou jurídica, que adquiriu bem imóvel 
de outrem, acreditando tratar-se de terras privadas, sem 
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que haja cometido qualquer ato na condição de autor, 
coautor, ou participe de práticas espúrias e/ou de fraude 
de apropriação de terras públicas;” 

É mister destacar, que a decisão judicial em questão resta alcançada 
pela coisa julgada, bem como por seus fundamentos acima analisados, tem-se 
que o procedimento administrativo de regularização fundiária havido naquele 
edital publicado pelo Iterpa, tendo como adquirente a AGROPALMA, viola 
diretamente a autoridade do acórdão desta Corte, conferindo efeito prático 
inverso ao pretendido pela decisão judicial, bem como representa direta 
transgressão às leis fundiárias ante a ausência de boa fé da empresa. 

 
Com a devida vênia, Exa., EXATAMENTE AS DUAS FAZENDAS QUE 

TIVERAM SEUS REGISTROS PÚBLICOS CANCELADOS, VIREM CONSTAR EM 
EDITAL DE COMPRAS DE TERRAS PÚBLICAS, com fundamento no já 
mencionado conjunto lógico-fático-probatório inserto na decisão, que 
reconheceu a ausência de boa fé da empresa Agropalma, constitui neste 
momento fato ultrajante a própria dignidade da Justiça paraense, fulminando a 
autoridade daquela decisão de cancelamento, premiando a irregular prática de 
gestão da empresa e o seu desprezo por todo o sistema registral público 
brasileiro. 

 
Consigne-se, portanto, que a regularização fundiária por meio da 

aquisição daquelas mesmas terras, pretendida pela empresa Agropalma, é 
procedimento absolutamente vedado, já que em discordância à lei, 
considerando que os registros irregulares foram cancelados por decisões 
judiciais e não a pedido daquela empresa, que somente os fez em razão das 
investigações do Ministério Público, como ressaltou a eminente Desa Celia 
Regina. 

 
“Malgrado isto, compete ressaltar os seguintes dados 
incontroversos contidos na inicial:  
 
(...) 
 
e) somente no ano de 2017, a ora apelante formulou os 
pedidos de regularização fundiária em relevo. 
Concatenados os fatos, toda lógica conduz à relação direta 
entre as investigações que sucederam a compra das terras 
e a busca da regularização dos títulos pela apelante mais 
de dez anos após a celebração do negócio; sendo razoável 
afastar o caráter meramente espontâneo de sua 
motivação. Portanto, o contorno fático que envolve os 
processos administrativos não expressa indícios de boa-fé, 
senão o contrário”. 
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Ademais, ainda nos termos do Art.10, tem-se o paragrafo 8º, II, 
paragrafo 1º, II : 

§ 8º-A Aqueles que adquiriram de boa-fé áreas que 
possuem títulos de domínio que tiveram suas matrículas 
ou registros imobiliários declarados nulos por ilegalidade 
ou irregularidade dos registros terão direito ao regime 
especial de compra desde que cumpram os requisitos 
necessários para dispensa de licitação previstos nesta Lei. 

§ 8º-E São requisitos para a compra em regime especial, 
além dos previstos nos incisos do caput deste artigo: 

II - inexistência de litígios pendentes com o Estado, 
confinantes ou posseiros relativos as mesmas terras. 

(...) 

II - também vedada a regularização de ocupações aos que 
houverem participados de fraude em processos relativos a 
terras. 

Considerando a decisão da apelação, não há reconhecimento da boa-
fé pretendida, o que fustiga diretamente o paragrafo 8º-A do Art. 10, 
inviabilizando a aquisição de terras públicas pela Agropalma em procedimento 
administrativo. 

V - DA PERTINÊNCIA E ADEQUAÇÃO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO 
 

Neste sentido, a presente reclamação é o único remédio jurídico à 
disposição do Ministério Público Agrário para a garantia das decisões judiciais e 
principalmente do resguardo à ordem jurídica, ao regime democrático e ao 
próprio patrimônio público paraense, pois excelências, se tratam de terras 
públicas do Estado do Pará, as quais estão à mercê de procedimento ilegal em 
curso. Assim sendo, está notório tratar-se de um pleito de preservação da 
decisão de apelação de competência do TJPA.   

 
A reclamação é um instrumento de fortalecimento da jurisprudência 

dos tribunais diante da evidente necessidade de mudança da cultura de 
resistência e desobediência transversa das decisões judiciais e o caráter 
constitutivo ou declaratório do melhor direito aplicado aos litígios. 

 
Por conta disso, é imperioso o fortalecimento dos precedentes e das 

decisões judiciais como fonte de direito e sua irradiação na mudança do 
paradigma sistemático processual em busca de segurança jurídica, confiança no 
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judiciário, previsibilidade, igualdade e acesso ao justo e legal em tempo 
razoável. 

 
É de se destacar, ainda, que a utilidade da reclamação reside na 

efetividade da solução manifestada nas decisões, na celeridade da 
concretização do direito, e, sobretudo, a igualdade de tratamento das partes 
interessadas nos litígios. 

 
Enfim, a reclamação representa a exteriorização processual das 

transformações paradigmáticas da introdução dos conteúdos judiciais 
vinculantes e obrigatórios do direito declarado, na vida das pessoas e no 
ambiente jurídico real dos envolvidos. 

 
Assim, reclamação, apesar de não ser um recurso, é um instrumento 

constitucional existente para preservar a competência dos tribunais e garantir a 
autoridade de suas decisões. 

 
Em consonância com a determinação da resolução 3/16 do STJ, a 

maioria dos tribunais de justiça estaduais preveem em seus respectivos 
regimentos internos a competência das Seções Especializadas para 
processamento e julgamento da reclamação 
 
VI - DA POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL 
 

Sem embargo, não se pode conceber que decisão administrativa de 
prosseguir a transferência de terras públicas a um particular que atua e atuou 
de má-fé em relação aos registros públicos dessas mesmas áreas, se 
sobreponha a decisão judicial transitada em julgado deste Egrégio Tribunal, 
pois fere o próprio ordenamento jurídico como um todo, interesse de 
impugnantes, os quais detém legitimidade,  em claro desrespeito à decisão 
judicial deste Egregio Tribunal, gerando dano irreparável ao Poder Judiciário, à 
sociedade Paraense e diretamente aos direitos dos demais particulares que não 
agiram contra a ordem jurídica, mas que não tem seu procedimento viabilizado 
pelo ITERPA.  

 
Certo é que o ITERPA, ora reclamado é absolutamente impedido pela 

decisão judicial com reflexos na lei de terras para processar e deliberar sobre a 
regularização fundiária das áreas da Fazenda Roda de Fogo e Castanheira em 
favor da AGROPALMA. Haja vista que os artigos da Lei exigem a boa-fé ao 
adquirente, o que não foi observado no decisum que se visa garanti 

 
Por outro lado, a concessão da medida liminar por parte deste 

Egrégio Tribunal, com intuito de paralisar Cautelrmente o procedimento 
administrativo, mostra-se totalmente justificado na decisão constitutiva de 
mérito determinada pela 1ª Turma de Direito Público do E.Tribunal e por ser 
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medida justa que se aguarda deste tribunal a fim de garantir a soberania das 
decisões judiciais.   

 
Esclareça-se, desde já, que não se trata aqui, sob hipótese alguma, 

de contrapor a administração pública diante da atividade jurisdicional, mas 
simplesmente de registrar que o Poder Judiciário deve intervir em atos 
administrativos eivados de ilegalidade e que já foram alvo de decisão de mérito 
com trânsito em julgado.   
 
VII - DA ADMISSIBILIDADE DA PRESENTE RECLAMAÇÃO 
 

A medida pleiteada tem como ponto fundamental o objetivo de evitar 
o descumprimento ou desobediência à ordem do Egrégio Tribunal de Justiça, 
estando preenchidos todos os requisitos para a sua propositura e deliberação, e 
diante da publicação do edital do ITERPA em Novembro de 2021, restando 
patente a existência da relação procedimental de venda de terras públicas à 
empresa AGROPALMA em curso.  

 
O art. 988, § 1º do CPC dispõe: “A reclamação pode ser proposta 

perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja 
competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.”. 

 
O Art. 29 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará dispõe, in verbis,  
 

Art.  29.    A  Seção  de  Direito  Público  é  composta  
pela  totalidade  dos  Desembargadores  das  Turmas  de  
Direito Público  e  será  presidida  pelo  Desembargador  
mais  antigo  integrante  desta  seção,  em  rodízio  anual,  
e  a duração  do  mandato  coincidirá  com  o  ano  
judiciário,  competindo-lhe:  (Redação  dada  pela  
Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)  
I - processar e julgar: 
e) as reclamações pertinentes à execução de seus 
julgados; 
 

 por sua vez, o mesmo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do 
Estado do pará aduz no Art. 196, I, e ss. vejamos: 

Art. 196.  Poderão as partes interessadas ou o Ministério 
Público propor reclamação quando:  
I - houver violação à competência do Tribunal ou se tornar 
necessária à garantia da autoridade de suas decisões; 
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§  1º    Na  hipótese  do  inciso  I,  será  competente  
para  julgamento  da  reclamação  o  órgão  fracionário  
competente para julgamento do processo. 
§  4º    Assim  que  recebida,  a  reclamação  será  
autuada  e  distribuída  ao  relator  do  processo  principal,  
sempre que possível. 
 

 
Além disso, por tudo que foi trazido ao conhecimento desta Corte 

neste momento, por si, o presente caso demonstra à exaustão que os atos do 
ITERPA se põem contra a decisão judicial transitada em julgado do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará e contraria decisão deste, devendo ser corrigido, a 
partir desta reclamação do Ministério Público Agrário.  

 
É bom lembrar, portanto, que a ação de reclamação tem duplo 

desígnio, qual sejam, preservar a supremacia das decisões judiciais em 
preservação à ordem jurídica e garantir a autoridade das decisões deste 
tribunal. Assim, é medida que se destina a fazer com que o Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará faça cumprir as suas decisões e/ou preserve sua 
competência.  

 
Neste sentido, segundo decisão do Pleno do STF, “Não apenas as 

interlocutórias, senão também as decisões definitivas, e principalmente estas, 
são suscetíveis de ser cassadas por via de reclamação” (Rcl. 377-2-PR-EDcl, rel. 
Min. Ilmar Galvão, j. 18.6.93, rejeitaram os embargos, maioria, DJU 20.8.93, p. 
16.317). 

             
Não é demais lembrar, por ser de amplo conhecimento nos 

meios forenses que uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos tribunais 
de Justiça em geral é conseguir que suas decisões sejam cumpridas pelos seus 
destinatários, inclusive a Administração Pública, motivo pelo qual as 
reclamações são cabíveis, como no presente caso, onde dar continuidade a 
regularização fundiária em favor da Agropalma é negar o inteiro teor da decisão 
judicial da apelação, o que por si, justifica o deferimento da presente 
reclamação, senão vejamos: 
 

“Havendo injustificável demora na execução do julgado, 
julga-se procedente a reclamação’ (STJ-1a Seção, Rcl 276-4-
DF, rel. Min. Cesar Rocha, j. 16.5.95, julgaram procedente, 
v.u., DJU 5.6.95, p. 16.60”. 

  
Assim, a finalidade da presente reclamação é, tão somente, 

fazer com que seja cumprida decisão deste Egragio Tribunal de Justiça em sede 
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de apelação, especialmente em relação ao processo de regularização fundiária 
previsto na lei de terras.  

 
VIII - DA LEGITIMAÇÃO ATIVA E PASSIVA 
 

A reclamação é ação sui generis, em que tem legitimidade ativa a 
parte interessada, ressaltando que a expressão “parte interessada”, constante 
da Lei nº 8.038/90, assume conteúdo amplo no âmbito do processo subjetivo, 
devendo se considerar inclusive, os terceiros juridicamente interessados, que no 
processo objetivo de fiscalização normativa abstrata faz-se representar pelo 
Órgão Ministerial. 

 
Considerando a Missão Constitucional do Ministério Público, o 

Ministério Público, Instituição permanente tem suas funções elencadas no 
artigo 129 da Constituição Federal de 1988:  

 
“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 outros interesses 
difusos e coletivos”. (grifado). 

 
Ao Ministério Público cabe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo esta sua 
missão constitucional, conforme dispõe o art. 127, da CRFB de 1988, estando 
inclusa, especificamente, entre uma de suas funções institucionais, o zelo pelo 
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 
direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à 
sua garantia, nos termos do art. 129, inciso II, da CRFB de 1988.  
 

Neste aspecto, há inquestionável interesse da manutenção da ordem 
jurídica e do regime democrático a partir da garantia das decisões judiciais, que 
esão sendo violadas pelo ITERPA em favor da AGROPALMA. 

 
 Trata-se, portanto, a presente reclamação, em ação única para 

remediar condução ilegal pelo ITERPA de Procedimento Administrativo de 
regularização fundiária, diante de aspectos expressos da Lei de Terras do 
Estado do Pará, desassociados dos termos da decisão judicial do Egregio 
Tribunal de Justiça a qual se objetiva garantir. 
 

No que tange à legitimidade passiva, deve ser a autoridade a quem 
for imputada a prática do ato impugnado, ou seja, o reclamado será o 
Presidente do ITERPA, representante do Instituto de Terras do Pará, o qual 
conduz o procedimento administrativo desassociado da legalidade (lei de 
terras), o que vem de forma direta atentar contra a garantia das decisões 
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judiciais deste Egrágio tribunal de Justiça, que já decidiu em relação as duas 
áreas rurais que são terras públicas, que se pretende transferir à propriedade 
da Agropalma.  
 
IX - DA CONCLUSÃO E PEDIDOS 
 

Ex positis, requer o Ministério Público do Estado do Pará, que a 
presente reclamação seja recebida nos termos do com fundamento no Art. 988 
Código de Processo Civil de 2015, Art. e Regimento Interno do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, em seus Artigos 29, I, e) c/c Art.196, I, Par. 3º; 

 
Requer-se, que a presente reclamação seja distribuída para a 

Desembargadora Celia Regina Pinheiro, Relatora da apelação - ID 6537838 
(Proc. 0803639-54.2018.8.14.0015), nos termos do Art.196, paragrafo do 4º do 
RITJPA; 

 
Requer-se, liminarmente, que seja suspenso EDITAL S/N do 

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ, bem como o trâmite dos processos de 
compra de terras públicas referentes às Fazendas denominadas Roda de Fogo e 
Castanheiras, pela Empresa Agropalma, publicado no D.O.E em 09 de 
novembro de 2021, procedidos pelo Instituto de Terras do Pará. Considerando 
a fumaça do bom direito e o risco de dano irreparável, caso concluído o 
procedimento em favor da AGROPALMA. 

 
Requer-se, com fundamento no art. 29, I, e) c/c art. 196, I, do 

RITJPA, pelos motivos, esposados es especialmente por se tratarem de terras 
públicas do Estado, pede-se prioridade no julgamento; 

 
Obedecendo aos requisitos do CPC, considerando que a presente 

reclamação está satisfatoriamente instruída com prova documental, pede-se 
que seja cautelarmente ordenada a suspensão do processo de compra 
das áreas das Fazendas Roda de Fogo e Castanheira pela 
AGROPALMA, sob a condução do ITERPA. 

 
Com fundamento nos motivos e provas apresentados e no art. 196 

do RITJPA, pede-se que seja julgada procedente a presente reclamação 
e extinto o procedimento de compra de terras pela Agropalma das 
áreas das Fazendas Roda de Fogo e Castanheira, considerando a 
inadequação aos termos da legislação fundiária para fins de 
regularização de ocupação, pois não há preenchimento do requisito da 
boa-fé objetiva, garantindo-se assim a soberania da decisão judicial 
transitada em julgado no bojo da Ação Civil Pública  n. 
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Protesta o Ministério Público a provar o alegado pela anexa 
documentação. 

 
Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), 

apenas para efeitos de petição inicial do CPC/2015. 
 

Castanhal, 16 de fevereiro de 2022. 

 

Herena Neves Maués Corrêa de Melo 
Promotora de Justiça Agrária 

Auxiliar da Promotoria de Justiça da I Região Agrária (Castanhal) 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

 
 
 

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)

0803639-54.2018.8.14.0015

Certifico, em virtude das funções que me são atribuídas por lei, que o processo nº 0803639-54.2018.8.14.0015, em que
figura como APELANTE: AGROPALMA S/A
e como APELADO: INSTITUTO DE TERRAS DO PARA, IBD CERTIFICACOES LTDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PARÁ
REPRESENTANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARA
, transitou em julgado no dia 26.10.2021. O referido é verdade e dou fé.

Belém, 1 de dezembro de 2021.
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60  diário oficial Nº 34.760 Terça-feira, 09 DE NOVEMBRO DE 2021

9.904.158,31m e E = 182.026,26m; 87,35 m e azimute plano 359°05’18” 
até o marco M-329, de coordenada N = 9.904.245,65m e E = 182.024,87m; 
108,42 m e azimute plano 0°18’23” até o marco M-330, de coordenada N 
= 9.904.354,07m e E = 182.025,45m; 0,12 m e azimute plano 0°00’00” 
até o marco M-331, de coordenada N = 9.904.354,19m e E = 182.025,45m; 
0,42 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-332, de coordenada N = 
9.904.354,61m e E = 182.025,45m; 58,31 m e azimute plano 358°45’43” 
até o marco M-333, de coordenada N = 9.904.412,91m e E = 182.024,19m; 
68,56 m e azimute plano 358°45’47” até o marco M-334, de coordenada N 
= 9.904.481,45m e E = 182.022,71m; 105,07 m e azimute plano 
359°57’23” até o marco M-335, de coordenada N = 9.904.586,52m e E = 
182.022,63m; 0,65 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-336, de 
coordenada N = 9.904.587,17m e E = 182.022,63m; 101,98 m e azimute 
plano 0°19’33” até o marco M-337, de coordenada N = 9.904.689,15m e E 
= 182.023,21m; 0,13 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-338, de 
coordenada N = 9.904.689,28m e E = 182.023,21m; 0,11 m e azimute 
plano 0°00’00” até o marco M-339, de coordenada N = 9.904.689,39m e E 
= 182.023,21m; 25,11 m e azimute plano 359°38’06” até o marco M-340, 
de coordenada N = 9.904.714,50m e E = 182.023,05m; 20,54 m e azimu-
te plano 359°38’15” até o marco M-341, de coordenada N = 9.904.735,04m 
e E = 182.022,92m; 70,22 m e azimute plano 359°37’29” até o marco 
M-342, de coordenada N = 9.904.805,26m e E = 182.022,46m; 0,18 m e 
azimute plano 0°00’00” até o marco M-343, de coordenada N = 
9.904.805,44m e E = 182.022,46m; 96,63 m e azimute plano 359°05’34” 
até o marco M-344, de coordenada N = 9.904.902,06m e E = 182.020,93m; 
13,93 m e azimute plano 359°37’47” até o marco M-345, de coordenada N 
= 9.904.915,99m e E = 182.020,84m; 65,16 m e azimute plano 359°37’19” 
até o marco M-346, de coordenada N = 9.904.981,15m e E = 182.020,41m; 
34,38 m e azimute plano 359°38’00” até o marco M-347, de coordenada N 
= 9.905.015,53m e E = 182.020,19m; 48,94 m e azimute plano 1°29’14” 
até o marco M-348, de coordenada N = 9.905.064,45m e E = 182.021,46m;  
10,95 m e azimute plano 2°18’11” m até o marco M-001, ponto inicial da 
descrição deste perímetro.
Todas as coordenada aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir  , de coordenada N m e E m, e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº 
45°00’, fuso -23, tendo como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.
II – Ressalvar que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas in-
cidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de curuçá.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 725678

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 01740/21 de 08/11/2021

objetivo: ação de regularização fundiária Urbana
Municipio:Benevides/Pa
Periodo: 08/11/2021 a 07/12/2021(15,0)diárias
Servidores:
-5957-330/1-andré Gustavo campinas Pereira-Técnico/dEaf
-5939-008/2-caique Nilson do Nascimento amaral-Técnico/dEaf
-5918-157/2-Hugo lopes Teixeira-Técnico/dEaf
-3167-631/1-luiz Paulo franco fiock dos Santos-Topógrafo
-5719-4776/1-Elias frota Santos-Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 726062

Portaria Nº 01741 de 08/11/2021

objetivo:ação de regularização fundiária
Municipios: Bragança, ourém e São Miguel do Guamá/Pa.
Periodo: 10  a 13/11/2021(3,5) diárias
Servidores:
-5721-3619/1-Gleicy Merces rocha de albuquerque-coordenadora/caf
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 726098

Portaria Nº 01738/2021 de 05/11/2021

Objetivo: Audiência de desocupação na sala de audiência da Vara Agrária 
de Marabá.
Periodo:10 a 12/11/2021(2,5)diárias
Servidor:
5558-9694/2-Tiago de lima ferreira-ouvidor
ordenador-Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 725817

Portaria Nº01739/21 de 08/11/2021

objetivo: ação de regularização fundiária
Municipio:Marabá/Pa
Periodo: 10/11/2021 a 09/12/2021(29,5)diárias
Servidores:
-3168-948/1-Samuel Silva almeida-Engenheiro
-3167-305/1-Huguaraci araujo dias-Técnico agrimensor
-4468-31/2-Paulo francisco roso Silva-Pedagogo
-5443-784/3-Sandra do Socorro cruz de Souza-assist. administrativo
-5719-8186/1-Jony lima de Sousa-Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 725947

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ

editaL

o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, de acordo com o art. 08º 
do decreto Nº 1.191/2020, torna público que os interessados abaixo re-
lacionados estão requerendo a compra de terras, com as seguintes espe-
cificações:

ord. ProcESSo iNTErESSado iMÓVEl árEa (ha) localiZaÇÃo MUNiciPio

1 2018/184892

raiMUNdo 
NoNaTo 

NoGUEira da 
coSTa

faZENda 
SaPUcaia 

iV
39,9138

MarGEM da Vi-
ciNal da GlEBa 
69/71 - rodoVia 

Pa 150

iPiXUNa do 
Pará

2 2017/25719 aGroPalMa 
S/a

faZENda 
roda dE 

foGo
12.790,57 rodoVia Pa 

150 - KM 65 TailÂNdia

3 2017/25707 aGroPalMa 
S/a

faZENda 
caSTa-
NHEira

10.181,55 rodoVia Pa 
150 - KM 65 TailÂNdia

4 2008/559882 JoSÉ SENHor 
SoarES

faZENda 
SaNTa riTa 144,3178 GlEBa 15 ParaUaPE-

BaS

5 2021/944800 PEdro BaTiS-
Ta GoMES

faZENda 
SaNTa 
clara

159,5561 M/E do iGara-
PÉ rio BraNco JUrUTi

6 2016/512466
NilSoN WaG-

NEr fErNaNdES 
dE GUSMÃo

faZENda 
HarYaNa 894,6098 M/E do rio 

GUrUPi ViSEU

7 2016/512383
NilSoN WaG-

NEr fErNaNdES 
dE GUSMÃo

faZENda 
roHTaK 1.169,8602 Pa-102, Km 31 ViSEU

8 2021/920375 MEliNa PEdro 
BiaNco

faZENda 
caNaÂ - ii 73,5585 TraVESSa rio 

VErdE KM 05
BrEU 

BraNco

fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação 
deste Edital para impugnações. após o decurso do prazo assinalado, não 
havendo contestação, será dada continuidade a tramitação dos processos 
visando a concretização da regularização fundiária dos requerentes.
Belém (Pa), 08.11.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 726085

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 067/2021-NGPr/rH 

BeLÉM, 08 de NoVeMBro de 2021

o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, 
publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
nº 2021/1270328.
RESOLVE: CONCEDER 3,5 (três e meia) diárias, ressaltamos que tais di-
árias subsidiarão a viagem do período de 10 de novembro de 2021 a 13 
de novembro de 2021, aos municípios de inhangapi/Pa e São domin-
gos do capim/Pa. aos servidores rui Guimarães da Silva Júnior (cPf: 
005.160.812-09, Matrícula: 5945760/1), Miguel da Silva Pereira (cPf: 
052.916.202-42, Matrícula: 5955423/1) e romildo afonso figueiredo don-
za (cPf: 147.497.342-68, Matrícula: 5956088/1). Tendo como justificativa 
visitar as associações nos referidos municípios.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo–NGPr
MaT- 5945755/1

Protocolo: 725822

Portaria Nº 066/2021-NGPr/rH 

BeLÉM, 08 de NoVeMBro de 2021

o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, 
publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
nº 2021/1270094.
RESOLVE: CONCEDER 3,5 (três e meia) diárias, ressaltamos que tais diá-
rias subsidiarão a viagem do período de 10 a 13 de novembro de 2021, aos 
municípios de ourém/Pa e Garrafão do Norte/Pa. aos servidores João Pau-
lo alves Barroso (cPf: 011.066.552-06, Matrícula: 5945751/1), christian 
da Natividade Gonçalves (cPf: 007.507.902-02, Matrícula: 5911150/4), 

Num. 8177109 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: HERENA NEVES MAUES CORREA DE MELO - 16/02/2022 20:05:53
https://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-2g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021620055369200000007952035
Número do documento: 22021620055369200000007952035



 

16/02/2022

Número: 0803639-54.2018.8.14.0015 
 

Classe: APELAÇÃO CÍVEL 
 Órgão julgador colegiado: 1ª Turma de Direito Público 
 Órgão julgador: Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO 
 Última distribuição : 24/06/2021 
 Valor da causa: R$ 5.292.057,00 
 Processo referência: 0803639-54.2018.8.14.0015 
 Assuntos: Bloqueio de Matrícula, Utilização de bens públicos 
 Segredo de justiça? NÃO 
 Justiça gratuita? SIM 
 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

TJPA - 2º Grau
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

AGROPALMA S/A (APELANTE) REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA (ADVOGADO)
INSTITUTO DE TERRAS DO PARA (APELADO)
IBD CERTIFICACOES LTDA (APELADO) GUSTAVO KLOH MULLER NEVES (ADVOGADO)

MARCIO LEON NAHON (ADVOGADO)
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (APELADO)
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(AUTORIDADE)

MARIA DA CONCEICAO DE MATTOS SOUSA
(PROCURADOR)

Documentos
Id. Data Documento Tipo

6518223 28/09/2021
11:15

Voto do Magistrado Voto

Num. 8177110 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: HERENA NEVES MAUES CORREA DE MELO - 16/02/2022 20:05:54
https://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-2g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021620055414400000007952036
Número do documento: 22021620055414400000007952036



 

 
 
A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da matéria devolvida.
 

Preliminar de ofício – inovação recursal
 

Dentre as teses voltadas à legitimação da propriedade dos bens em litígio, a apelante sustenta seu direito de

usucapir os imóveis. Porém, a matéria não foi lançada em contestação (Id. 5450463), sendo ora inaugurada na lide.
 

Afigura-se clara a inovação recursal, que, em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao efeito

devolutivo ínsito a todos os recursos, impõe-se o não conhecimento da matéria, porquanto inadmissível a revisão pelo

juízo ad quem do que sequer fora dado a conhecer pelo juízo a quo.
 

Deixo, portanto, de conhecer do recurso neste particular.
 

Sendo assim, conheço parcialmente do apelo e passo ao exame da matéria devolvida, na medida em que

presentes seus requisitos de admissibilidade.
 

 
 

Preliminar de perda do objeto
 

A apelante suscita a perda do objeto da ação, em virtude de já haver requerido o cancelamento das matrículas

dos imóveis junto ao ITERPA, mediante os processos administrativos nº 2017/25719 e nº 2017/25707, respectivamente

alusivos às áreas designadas como Fazenda Roda de Fogo e Fazenda Castanheira.
 

Segue o pedido de mérito veiculado na inicial:
 

I. 2. NO MÉRITO
 
f) A declaração de falsidade de todos os documentos que subsidiaram a lavratura das
Escrituras Públicas de Compra e Venda L 573, fl. 38, Cartório Diniz de 28 de agosto de 2006;
L 570, fl. 060, Cartório Diniz de 25 de abril de 2006; e L 570, fl. 94, Cartório Diniz de 25 de
abril de 2006, nos quais constem selo do Cartório Fictício “Oliveira Santos” e/ou assinatura de
Maria do Socorro Puga de Oliveira após 27 de outubro de 2005 (quando já teria sido afastada
do Cartório de Acará e teria sido nomeado oficial interventor) e/ou assinatura de Antonio Pinto
Lobato Filho. Os referidos documentos constam no DOC 6, bem como a imposição da
obrigação de não fazer à ré AGROPALMA para que esta seja impedida de apresentar, utilizar
ou valer-se de qualquer forma dos referidos documentos;
 
g) A declaração definitiva de nulidade das Escrituras Públicas de Compra e Venda L 573, fl.
38, Cartório Diniz de 28 de agosto de 2006; L 570, fl. 060, Cartório Diniz de 25 de abril de
2006; e L 570, fl. 94, Cartório Diniz de 25 de abril de 2006, as quais foram lavradas com base
em documentos falsos, bem como a imposição de obrigação de não fazer à ré AGROPALMA
para que esta se abstenha da utilização dos referidos documentos para qualquer fim;
 
h) O cancelamento judicial das seguintes matrículas:
 
i.1. Matrícula nº 972, fl. 57, L 2-C, CRI Acará de 20 de setembro de 1981: Fazenda Três
Estrelas;
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i.2. Matrícula nº 6734-A, fl. 46, L 2-F, CRI Acará de 28 de novembro de 1976: Fazenda
Paraíso do Norte;
 
i.3. Matrícula nº 1093, fl. 093, L 2-C, CRI Acará de 30 de outubro de 1981: Fazenda Roda de
Fogo;
 
i.4. Matrícula nº 918, fl. 140, L 2-B, CRI Acará de 08 de janeiro de 1981: Fazenda Esperança;
 
i.5. Matrícula nº 628, fl. 71, L 2-B, CRI Acará de 26 de outubro de 1980: Fazenda Santa Maria;
 
i.6. Matrícula nº 526, fl. 25, L 2-B, CRI Acará de 30 de outubro de 1981: Fazenda Jomam;
 
i.7. Matrícula nº 604, fl. 46, L 2-B, CRI Acará de 31 de janeiro de 1980: Fazenda São João.
 
i.8. Matrícula nº 626, fl. 26, L 2-B (restauração 003): Fazenda Castanheira;
 
i.9. Matrícula nº 727, fl. 45, L 2-B (restauração 005): Fazenda Castanheira I;
 
i.10. Matrícula nº 627, fl. 27, L 2-B (restauração 004): Fazenda Castanheira II;
 
i.11. Matrícula nº 7025, fl. 323, L 2-E (restauração 003): Fazenda Castanheira IV.
 
bem como a imposição de obrigação de não fazer à ré AGROPALMA para que esta se
abstenha da utilização dos referidos documentos para qualquer fim;
 
i) A imposição da obrigação de não fazer aos réus AGROPALMA e ITERPA a fim de que
sejam impedidos de dar continuidade à tramitação dos processos administrativos nº
2017/25719 (Roda de Fogo) e 2017/25707 (Castanheira) em tramite perante o ITERPA
visando à regularização fundiária dos imóveis relacionados aos documentos acima,
denominados pela ré AGROPALMA como Fazendas Roda de Fogo e Castanheira, as quais,
conforme os registros imobiliários, somariam mais de 9501ha, em razão das fraudes registrais
e incidência em direitos legítimos;
 
j) Requer-se a imposição da obrigação de não fazer à ré AGROPALMA para que esta se
exima de ostentar em suas peças de publicidade e demais mecanismos de comunicação o
Certificado “8-0090-08-100-00” conferido pelo RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil -
 
Certificado de Óleo de Palma Sustentável) tendo em vista a inobservância das normas
brasileiras sobre Registros Públicos e ocupação de terras públicas.
 
k) A imposição da obrigação de indenização à Empresa Agropalma em decorrência de dano
moral coletivo causado à sociedade paraense em decorrência da prática de grilagem de terras
públicas, tendo em vista os graves prejuízos econômicos, sociais e ambientais que tal prática
ocasiona.
 

 
 

Como se depreende do elenco transcrito, o cancelamento das matrículas consiste em apenas um dos diversos

pedidos formulados pelo autor, que também requereu declaração de falsidade, com a nulidade definitiva das

correspondentes escrituras públicas; a imposição de obrigação de não fazer à ré, obstando a utilização dos documentos

para qualquer fim, o prosseguimentos dos processos administrativos de cancelamento e a divulgação publicitária do selo

de qualidade sustentável; assim como indenização por dano moral coletivo. 
 

Desta feita, além de impugnar justo os processos administrativos mediante os quais a apelante busca justificar a
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tese de perda do objeto, o pedido da ACP se mostra bem mais amplo que o mero cancelamento das matrículas.
 

A bem da verdade, a causa de pedir da demanda judicial diverge frontalmente daquela motivadora dos

processos administrativos promovidos pela apelante. Na ACP, o cancelamento é forma de extinção da propriedade,

produto da pretensão de nulidade dos títulos, cujos efeitos se vertem à desconstituição do status de proprietária da

apelante; enquanto que, a teor da explanação do próprio apelo, o pedido administrativo contempla o cancelamento dos

registros como meio de regularização da propriedade, sendo este o objeto da pretensão deduzida junto ao ITERPA.

Portanto, na seara administrativa, a apelante busca a afirmação e o asseguramento do status de proprietária dos bens

em relevo.  
 

Dito isto, exsurge evidente o conflito entre os pedidos administrativos de cancelamento e a pretensão deduzida

em juízo, não havendo falar-se em perda do objeto, razão pela qual deve ser mantida a rejeição da preliminar, 

impondo-se o exame de mérito da demanda.
 

 
 

Mérito
 

Trata-se de recurso de apelação interposto por AGROPALMA S/A, contra sentença que, nos autos da Ação

Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou parcialmente procedentes os

pedidos nos termos dispositivos a saber:
 

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, nos
seguintes termos:
 
a) Reconheço a falsidade e nulidade de todos os documentos que subsidiaram a lavratura das
Escrituras Públicas de Compra e Venda L 573, fl. 38, de 28 de agosto de 2006; L 570, fl. 060,
de 25 de abril de 2006 e L 571, fl. 94, de 25 de abril de 2006, nos quais constem o selo do
cartório fictício “Oliveira Santos” e/ou assinatura de Maria do Socorro Puga de Oliveira após
27 de outubro de 2005 e/ou assinatura de Antônio Pinto Lobato Filho, nos termos da
fundamentação, ao mesmo tempo em que reconheço a vedação da utilização, pela requerida
Agropalma, dos mencionados documentos, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.
 
b) Reconheço a falsidade e, consequentemente, a nulidade da Escritura Pública lavrada às
fls. 060 do Livro 570 do 2º Ofício de Notas – Cartório Diniz, ao mesmo tempo em que
reconheço a vedação da utilização, pela requerida Agropalma, do mencionado documento
para fins de qualquer tentativa de negociação dos imóveis, sob pena de multa diária de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.
 
c) Reconheço a falsidade e, consequentemente, a nulidade da Escritura Pública lavrada às fls.
094 do Livro 571 do 2º Ofício de Notas – Cartório Diniz, ao mesmo tempo em que reconheço
a vedação da utilização, pela requerida Agropalma, do mencionado documento para fins de
qualquer tentativa de negociação dos imóveis, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.
 
d) Reconheço a falsidade e, consequentemente, a nulidade da Escritura Pública lavrada às
fls. 038 do Livro 573 do 2º Ofício de Notas – Cartório Diniz, ao mesmo tempo em que
reconheço a vedação da utilização do mencionado documento, pela requerida Agropalma,
para fins de qualquer tentativa de negociação dos imóveis, sob pena de multa diária de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.
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e) Determino o cancelamento das matrículas dos imóveis denominados Fazenda Castanheira
(Matrícula nº 626, fls. 26, L 2-B, CRI Acará), Fazenda Castanheira I (Matrícula nº 727, fls. 45,
L 2-B, CRI Acará,), Castanheira II (Matrícula nº 627, fls. 27, L 2-B, CRI Acará), Castanheira
(Matrícula nº 7025, fls. 323, L 2-E, CRI Acará), Matrícula nº 1093, fls. 93, L 2-C, CRI Acará,
Matrícula nº 972, fls. 57, L 2-C, CRI Acará, Matrícula nº 6734-A, fls. 46, L 2-F, CRI Acará,
Matrícula nº 918, fls. 140, L 2-B, CRI Acará, Matrícula nº 628, fls. 71, L 2-B, CRI Acará,
Matrícula nº 526, fls. 25, L 2-B, CRI Acará e Matrícula nº 604, fls. 46, L 2-B, CRI Acará, ao
mesmo tempo em que reconheço a vedação da utilização dos mencionados documentos para
fins de qualquer tentativa de negociação dos imóveis, sob pena de multa diária de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.
 
f) Julgo improcedente o pedido no sentido de que seja imposta a obrigação de não fazer aos
réus Agropalma e ITERPA a fim de que sejam impedidos de dar continuidade aos Processos
Administrativos nº 2017/25719 e 2017/25707, nos termos da fundamentação.
 
g) Julgo improcedente o pedido no sentido de que a requerida Agropalma se exima de
ostentar em suas peças de publicidade e demais mecanismos de comunicação o certificado
“8-0090-08-100-00”, conferido pelo IBD Certificações, nos termos da fundamentação.
 
h) Julgo Improcedente o pedido de imposição de indenização por dano moral coletivo à
requerida Agropalma S/A, nos termos da fundamentação.
 

 
 

Na origem, cuida-se de ação civil pública, proposta em face de Agropalma S.A, ITERPA e IBD Certificações

LTDA, em que o parquet impugna os títulos de propriedade de terras adquiridas pela Agropalma, no município de Acará,

subsidiados em certidões de matrículas de imóveis expedidas pelo Cartório Oliveira Santos, e assinadas por Maria do

Socorro Puga de Oliveira e por Antônio Pinho Lobato Filho, lavrados nos Livros nº 570-fl. 60, nº 571-fl. 94 (25/4/2006), e

no Livro nº 573–fl. 38 do 2º Ofício de Notas - Cartório Diniz (28/8/2006); com matrículas restauradas nos livros do

Cartório de Acará em 11/11/2011, relativas aos imóveis denominados Fazenda Roda de Fogo (antes, Fazendas Roda

de Fogo, Três Estrelas, Paraíso do Norte, Jomam, Esperança, Santa Maria e São João) e Fazenda Castanheira

(originalmente, Fazendas Castanheira, Castanheira I, Castanheira II e Castanheira IV), segundo discriminação em

epígrafe.
 

Com base na certidão de Id. 5450395, da lavra da Secretaria da Corregedoria de Justiça das Comarcas do

Interior deste Poder Judiciário, que dá conta do afastamento de Maria do Socorro Puga de Oliveira, das funções de

tabeliã do Cartório do Acará, , na data de 27/10/2005 (por decisão proferida por este Tribunal), aferida a inexistência do

Cartório Oliveira Santos, a sentença declarou a nulidade das escrituras públicas porquanto embasados em certidões

expedidas em 4/1/2006, pela tabeliã destituída de poderes, e por seu filho, Antônio Pinho Lobato Filho, que jamais

ocupou tal função; determinou o cancelamento das correspondentes matrículas e, para salvaguardar direitos de

terceiros, concedeu tutela inibitória da utilização dos títulos para qualquer fim.
 

As razões do apelo não controvertem os fatos. No entanto, sustentam teses jurídicas que deduzem

capazes de mitigar os efeitos do vício material, para validar seu domínio sobre os imóveis em questão. São elas

a usucapião extraordinária e a boa-fé objetiva, com espeque na “teoria do funcionário de fato”.
 

Considerando que neguei conhecimento à discussão relativa à usucapião, cinge-se o debate à perquirição da

boa-fé negocial na espécie, bem como na possibilidade de convalidação dos títulos imobiliários, constituídos mediante

falsidade documental, com esteio na boa-fé do adquirente. 

Num. 6518223 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 28/09/2021 11:15:15
https://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-2g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092811151501400000006325295
Número do documento: 21092811151501400000006325295

Num. 8177110 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: HERENA NEVES MAUES CORREA DE MELO - 16/02/2022 20:05:54
https://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-2g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021620055414400000007952036
Número do documento: 22021620055414400000007952036



A apelante afirma ser a última a figurar na cadeia dominial dos imóveis, os haver adquirido de quem lhes

detinha a posse, haver pago o valor de mercado, desconhecer a falsidade documental e ser a maior prejudicada neste

contexto. Sustenta sua boa-fé na aparência de legalidade negocial, deduzindo que deva ela prevalecer sobre o vício,

para validar sua propriedade sobre as terras em litígio.
 

Pois bem.
 

Os atos nulos encontram previsão no Código Civil que, no inciso II de seu art. 166, preceitua que será nulo o

negócio jurídico quando seu objeto for ilícito, impossível ou indeterminável. Ainda, o art. 169 do mesmo diploma afasta a

hipótese de convalidação do negócio jurídico nulo.
 

Em igual sentido, a Lei nº 6015/73 - Lei de Registros Públicos, em seu art. 214, dispõe que a prova das

nulidades de pleno direito do registro enseja sua automática invalidação.
 

Vide as disposições citadas:
 

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:
 
(....)
 
II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;
 
 
 
Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo
decurso do tempo.
 
 
 
Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no,
independentemente de ação direta. 
 

 
 

Com efeito, por expressão da lei e por entendimento consolidado na jurisprudência, o ato nulo não pode ser

convalidado e sequer sofre os efeitos da prescrição e da decadência, que lhe fariam convalescer pelo decurso do

tempo.
 

Em virtude de o vício de nulidade nascer concomitante ao próprio ato, incrustrado em sua gênese, nosso

sistema jurídico não reconhece quaisquer efeitos dele advindos, de modo que, uma vez reconhecida a nulidade, esta

produz efeitos retroativos e reverbera, para amoldar o mundo jurídico como se o ato jamais houvesse existido.
 

Cito precedentes do STJ:
 

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. 1. ALTERAÇÃO
CONTRATUAL REALIZADA MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO SÓCIO
CONTROLADOR DA EMPRESA. CONVALIDAÇÃO ADMITIDA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. 2. NEGÓCIO JURÍDICO NULO DE PLENO DIREITO. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DO DECLARANTE. ILICITUDE DA OPERAÇÃO
REALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 166, II, DO CÓDIGO CIVIL. 3. IMPOSSIBILIDADE DE
RATIFICAÇÃO (CONVALIDAÇÃO). ART. 169 DO CÓDIGO CIVIL. NORMA COGENTE.
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NULIDADE ABSOLUTA (EX TUNC). VIOLAÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO. NEGÓCIO
REALIZADO POR MEIO DE COMETIMENTO DE CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL.
SUPRIMENTO DA NULIDADE PELO JUIZ. INVIABILIDADE. ART. 168, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CC/02. 4. A MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO, PERANTE A JUNTA
COMERCIAL, DE DECLARAÇÃO CUJA ASSINATURA DE UM DOS SIGNATÁRIOS É
SABIDAMENTE FALSA REVELA, AINDA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL,
NORTEADOR DOS REGISTROS PÚBLICOS. 5. SOMENTE COM A RENOVAÇÃO
(REPETIÇÃO) DO NEGÓCIO, SEM OS VÍCIOS QUE O MACULARAM, SERIA POSSÍVEL
VALIDAR A TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE SOCIETÁRIO DA EMPRESA, O QUE NÃO
OCORREU NO CASO CONCRETO. 6. RECURSOS PROVIDOS. 1. Hipótese em que as
instâncias ordinárias concluíram que, embora tenha havido a falsificação da assinatura do
sócio majoritário nas alterações contratuais arquivadas na Junta Comercial, em que se
transferiu o controle societário da empresa Servport - Serviços Portuários e Marítimos Ltda.
para os réus, o referido negócio foi convalidado, pois o autor lavrou escritura pública
ratificando o ocorrido e dando ampla, geral e irrevogável quitação. 2. A questão posta em
discussão trata de nulidade absoluta, pois o art. 166, inciso II, do Código Civil proclama ser
nulo o negócio quando for ilícito o seu objeto, valendo ressaltar que essa ilicitude não é
apenas do bem da vida em discussão, mas, também, da própria operação jurídica realizada, a
qual, no caso, configura, inclusive, crime previsto no Código Penal. 2.1. Com efeito, embora
não haja qualquer vício no objeto propriamente dito do negócio jurídico em questão
(cessão das cotas sociais da empresa Servport), a operação realizada para esse fim
revela-se manifestamente ilícita (falsificação da assinatura de um dos sócios), tornando
o negócio celebrado nulo de pleno direito, sendo, portanto, inapto a produzir qualquer
efeito jurídico entre as partes. 3. A teor do disposto nos arts. 168, parágrafo único, e
169, ambos do Código Civil, a nulidade absoluta do negócio jurídico gera, como
consequência, a insuscetibilidade de convalidação, não sendo permitido nem mesmo
ao juiz suprimir o vício, ainda que haja expresso requerimento das partes. 4. Ademais, a
manutenção do arquivamento de negócio jurídico perante a Junta Comercial, cuja assinatura
de um dos declarantes é sabidamente falsa, ofende, ainda, o princípio da verdade real, o qual
norteia o sistema dos registros públicos. 5. Se as partes tinham interesse em manter a
transferência das cotas da empresa Servport, deveriam renovar (repetir) o negócio jurídico,
sem a falsificação da assinatura de quaisquer dos envolvidos, ocasião em que os efeitos
seriam válidos a partir de então, isto é, a alteração do quadro societário somente se daria no
momento do novo negócio jurídico, o que, contudo, não ocorreu na espécie. 6. Recursos
especiais providos. (STJ - REsp: 1368960 RJ 2013/0041399-8, Relator: Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 10/06/2016).
 
 
 
RECURSO ESPECIAL Nº 1858969 - CE (2020/0014871-7) DECISÃO 1. Cuida-se de recurso
especial interposto por MARDON COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, com fundamento no
art. 105, III, a e c, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, assim ementado: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL -
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - PROCEDÊNCIA -
ADJUDICAÇÃO DE BENS EM AÇÃO DE FALÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS
LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DO ATO. NÍTIDA OFENSA AOS ARTIGOS 118 E 119 DO
DECRETO LEI 7661/45 VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - NULIDADE ABSOLUTA
RECONHECIDA - DECADÊNCIA AFASTADA - RECURSO CONHECIDO MAS
NÃOPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O feito versa sobre o pedido de declaração de
nulidade da adjudicação feita nos autos da ação de falência nº 0052775-50.2000.8.06.0001,
do imóvel pertencente à Massa Falida da DISNOR, matriculado sob os números 14.732 e
17.742 do Cartório de Imóveis da 3ª Zona de Fortaleza/Ce, atualmente pertencentes a
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circunscrição do Cartório de Imóveis da 6ª Zona de Fortaleza e registrados sob os números
8.910 e 8.911. (....) 2. Havendo violação direta à lei falimentar, mormente no que se
refere à liquidação de ativos da massa falida, é forçoso reconhecer a nulidade absoluta
do ato de adjudicação. Ademais, o ato nulo não admite ser sanado, confirmado,
ratificado ou convalidado com o decurso do tempo, de forma que cabe ao judiciário, ao
tomar-lhe conhecimento, realizar todas as providências necessárias ao seu
desfazimento. E por conta da natureza grave do vício contido, o ato nulo não se
submete aos prazos prescricionais ou decadenciais já que sua manutenção representa
uma lesão não só ao interesse privado, mas, principalmente, ao interesse público e à
coletividade. Na dicção literal do artigo 169 do Código Civil extrai-se que "o negócio
jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo".
Assim é a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema: (...)
Desta forma, em que pese a argumentação do apelante na tentativa de tentar
caracterizar a adjudicação ilegal do imóvel como um ato jurídico anulável, sujeito ao
prazo decadencial de quatro anos, entendo que o referido ato que se pretende neste
apelo defender é nulo de pleno direito, não podendo lhe ser atribuída qualquer garantia
de existência e validade derivada de ato jurídico perfeito, de direito adquirido ou de
coisa julgada, o que torna inaplicável o instituto da decadência suscitada. (...) 6. Ante o
exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe provimento. Intimem-se. Publique-
se. Brasília, 23 de abril de 2021. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (STJ - REsp:
1858969 CE 2020/0014871-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação:
DJ 04/05/2021).
 
 
 
RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE ABSOLUTA. CONVALIDAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Ação ajuizada em 11/04/2012, recurso
especial interposto em 03/07/2018 e atribuído a este gabinete em 12/07/2019. 2. O propósito
recursal consiste em determinar possibilidade de se sanar nulidade absoluta de negócio
jurídico, na hipótese em julgamento, um contrato celebrado por absolutamente incapaz por
interdição judicial feito sem autorização necessária. 3. É firme o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que "a nulidade absoluta do negócio jurídico gera, como
consequência, a insuscetibilidade de convalidação, não sendo permitido nem mesmo ao juiz
suprimir o vício, ainda que haja expresso requerimento das partes". Precedentes. 4. Pelo
provimento do recurso especial. (STJ - REsp: 1824250 SP 2019/0192262-0, Relator: Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 04/06/2020).
 

 
 

Na espécie, as certidões de matrículas dos imóveis objeto do negócio foram emitidas por órgão inexistente,

tendo como signatárias pessoas desprovidas de atribuição pública, tudo a ressoar na ilicitude de elemento constitutivo

do próprio ato negocial, qual seja a legitimidade do vendedor, já que duvidosa a qualidade de proprietário dos bens.

Portanto, o negócio assenta-se inquinado de vício de pleno direito, sendo impassível de gerar efeitos.
 

O caput do art. 1201 do Código Civil dispõe que a boa-fé se reconhece quando o possuidor ignora o vício, ou o

obstáculo que impede a aquisição da coisa; o parágrafo único do mesmo dispositivo estatui que o possuidor com justo

título faz presumir sua boa-fé. Daí, depreende-se a íntima correlação entre ambos, sendo inconcebível o justo título sem

boa-fé e vice-versa. In verbis:
 

 Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.
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Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a
aquisição da coisa.
 
Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova
em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.
 

 
 

Sendo nulo o ato que dá ensejo ao título de propriedade (e legitima a posse), sequer há se falar em título

propriamente dito, quer seja justo ou injusto. Logo, não há o que convalidar ante à ineficácia do ato nulo.
 

A premissa vem, inclusive, positivada no parágrafo único do art. 1247 do Código Civil que, ao tratar da aquisição

de propriedade imóvel pelo registro do título – hipótese dos autos – preleciona que o cancelamento do registro de título

nulo, mediante ação própria (§2º do art. 1245, CC), enseja o direito reivindicatório do imóvel pelo proprietário,

independente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente - a apelante, no caso.
 

Segue o dispositivo:
 

Art. 1.247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se
retifique ou anule.
 
Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel,
independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente.
 

 
 

O princípio da boa-fé objetiva não é, portanto, oponível face ao negócio jurídico nulo, pois erigi-lo ao condão de

elidir o vício intrínseco ao ato, importaria em tentativa de convalidá-lo, medida que, consoante o exposto, não encontra

guarida no sistema vigente.
 

Consigno, apenas por integridade do julgado, que, por opção expressa do legislador civil, a ineficácia de

negócios jurídicos nulos guarda apenas duas exceções, quais sejam o casamento putativo (art. 242, parágrafo único) e

os frutos colhidos do bem (art. 1561), que terão seus efeitos preservados até a decretação da nulidade.
 

Assim, constato despiciendo perquirir o ânimus negociandi da apelante, na medida em que, ainda que os fatos

denotassem sua boa-fé na celebração do negócio, tal seria indiferente face à ineficácia do negócio jurídico nulo.
 

Não obstante isto, referendo apenas que, consoante a certidão de Id. 5450395, a perda definitiva da delegação

de poderes, pela tabeliã que assinou as certidões em questão, decorreu de penalidade administrativa aplicada pelo

então Presidente deste Tribunal, Des. Milton Augusto de Brito Nobre, publicada no diário oficial em 13/6/2006. Porém,

desde 27/10/2005, por meio da Portaria nº 5/2005, assinada pelo juiz da Comarca, já se havia dado o afastamento da

tabeliã, com nomeação de Francisco Valdete Rosa, para atuar como interventor do Cartório Extrajudicial do Único Ofício

da Comarca de Acará.
 

A ordem de afastamento da signatária consiste, portanto, em ato público, que alterou a titularidade do único

ofício da cidade em que a apelante - empresa de grande porte, com atividades comerciais de alcance internacional -

possuía milhares de hectares de terras.
 

Por tudo isto, ainda que coubesse a oposição de boa-fé em concreto, o contexto fático dos autos não admite a
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escusa da ignorância do comprador que, mesmo após a notícia pública relevante em questão, obteve certidões

subscritas pela tabeliã afastada, e pior: fora das dependências do Cartório de Acará, emitidas por cartório outro, quando

cediço que a cidade só detinha um único ofício cartorário.
 

Assim, revela-se imprópria a invocação da teoria da aparência para justificar erro de direito, quando explícito o

vício que invalida o negócio. É o caso dos autos, pelo que não prospera a tese de boa-fé.
 

Situação similar ocorre no tocante à teoria do funcionário de fato, lançada no apelo.
 

Por teoria do funcionário (ou agente público) de fato, entende-se aquela segundo a qual, em atenção à

segurança jurídica e à boa-fé, os atos praticados por funcionário investido irregularmente no cargo, ou suspenso dele,

ou mesmo em exercício além do prazo legal, reputam-se válidos, desde que tenham aparência de legalidade e não

imponham prejuízo a terceiros, e se não forem viciados por outra razão (Maria Sylvia Zanella Di Pietro, in “Direito

Administrativo”, 13ª edição, São Paulo, Atlas, 2001, p. 221).
 

Neste particular, basta elucidar que esta teoria também não se contrapõe diante de atos nulos. Ainda, os atos

públicos em questão não se revestiram de validade aparente, o que já se mostra suficiente para afastar a tese proposta.
 

Sobre os pedidos de regularização fundiária onerosa - processos administrativos nº 2017/25719 e nº

2017/25707, visando ao cancelamento das matrículas junto ao ITERPA, é certo que buscam à regularização dos

respectivos títulos imobiliários.
 

Malgrado isto, compete ressaltar os seguintes dados incontroversos contidos na inicial: a) as certidões ilegais e

as aquisições de terras dos autos datam dos anos de 2005 e 2006; b) as respectivas matrículas foram restauradas pelo

Cartório do Ofício Único de Acará no ano de 2011; c) em 2014, tramitou, no Município de Acará, o processo criminal nº

0004646-67.2014.814.0076, voltado à apuração de crimes referentes a fraudes na aquisição de imóveis pela Empresa

Agropalma; d) com o mesmo fim, a Promotoria de Justiça da I Região Agrária do Pará, promoveu, no ano de 2016, o

Inquérito Civil nº 000628-040/2016; e) somente no ano de 2017, a ora apelante formulou os pedidos de regularização

fundiária em relevo.
 

 Concatenados os fatos, toda lógica conduz à relação direta entre as investigações que sucederam a compra

das terras e a busca da regularização dos títulos pela apelante mais de dez anos após a celebração do negócio; sendo

razoável afastar o caráter meramente espontâneo de sua motivação. Portanto, o contorno fático que envolve os

processos administrativos não expressa indícios de boa-fé, senão o contrário.
 

Diante do panorama fático-jurídico constitutivo dos autos, reputo acertada a sentença que reconheceu a

falsidade documental em relevo e declarou a nulidade das escrituras públicas, com ordem de cancelamento das

respectivas matrículas dos imóveis e tutela inibitória de uso; devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
 

Ante o exposto, conheço parcialmente do apelo e nego provimento à parte conhecida, para manter a

sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial. Tudo nos termos da fundamentação.
 

É o voto.
 
Belém-PA, 27 de setembro de 2021.
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Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

 
Relatora
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