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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem por objetivo estudar o manejo da “Ação Declaratória de 

Produtividade”, assim denominada comumente, como medida para afastar a desapropriação 

do imóvel rural por interesse social para fins de reforma agrária, em razão do não 

cumprimento da função social da propriedade. Sabe-se que na ação de desapropriação, por 

comando constitucional, o contraditório será especial e de rito sumário, estipulando a Lei 

Complementar nº 76/1993 que não se pode questionar, como matéria de defesa, o interesse 

social. Diante disso, a tecnologia jurídica tem empregado tais ações, já rotineiras na Justiça 

Federal brasileira e na advocacia agrarista. Em razão da vedação de tal matéria de defesa no 

curso da ação de desapropriação, é importante analisar a extensão dos efeitos da sentença 

prolatada, a função e o caráter da medida liminar que visa afastar a imissão liminar do INCRA 

na posse do imóvel, sem ignorar o estudo da jurisdição e dos fundamentos do Estado 

Moderno, bem como o procedimento administrativo do INCRA, que é capaz de ensejar a 

desapropriação. 
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ABSTRACT 

 

The present research objective is study the management of "Declaratory Action Productivity", 

named commonly as an instrument to avoid the rural property expropriation by social interest 

for agrarian reform purposes, due to the failure of the property social function . It is known 

that in the action of expropriation, by constitutional command, the adversary will be special 

and summary proceeding, stipulating the Supplementary Law No. 76/1993 that can’t be 

questioned, as a defense, the social interest. Therefore, the legal technology has used such 

legal actions, which are already routine in federal court and in agrarian advocacy. Because of 

the limitation of such defense in the course of expropriation action, it’s important to analyze 

the extent of the effects of the sentence, the function and character of the injunction that seeks 

to exclude the INCRA’s injuction immixture in possession of the property, without ignoring 

the jurisdiction study and the modern state fundamentals, as well as the INCRA 

administrative proceeding that is capable to induce the expropriation. 
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INTRODUÇÃO 

 

No exercício prático da advocacia agrarista, é muito recorrente ouvir que o 

manejo da ação declaratória de produtividade é o instrumento hábil para impedir a 

desapropriação sanção para fins de reforma agrária, que se dá quando o imóvel rural é 

declarado de interesse social por decreto expedido pelo Presidente da República. Tais ações 

são recorrentes na Justiça Federal brasileira, e propostas quando o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária conclui que o imóvel não cumpre sua função social da 

propriedade, ou mesmo quando já proposta a ação desapropriatória. 

O procedimento judicial no curso da ação de desapropriação é regido pela Lei 

Complementar nº 76/1993, que regulamenta o parágrafo terceiro do artigo 184 da 

Constituição Federal. O legislador constituinte originário determinou que o rito fosse sumário 

de contraditório especial. A lei, por seu turno, estabeleceu no “caput” do artigo 9º que é 

excluída da contestação matéria que verse sobre o interesse social declarado – ou seja, não é 

cabível como instrumento de defesa a alegação de que o imóvel cumpre sua função social. 

Dessa forma, buscando a compreensão científica da técnica jurídica realizada por 

advogados, membros do Ministério Público e dos magistrados no processamento destas 

demandas que visam afastar o imóvel rural da desapropriação sanção; alguns pontos precisam 

ser bem definidos: pretendendo defender o imóvel rural da desapropriação, como se situa o 

manejo de ação ordinária em face da limitação do conteúdo do contraditório previsto na ação 

de desapropriação; como se dá o procedimento administrativo realizado pelo INCRA para 

avaliar o cumprimento da função social do imóvel rural que resulta na expedição do decreto 

presidencial expropriatório; e qual a extensão dos efeitos da sentença, se realmente exara 

tutela declaratória, bem como da decisão liminar que susta os procedimentos judiciais de 

desapropriação. 

Foi realizado, para tanto, um estudo de caso com base nos autos do processo 

judicial nº 2005.35.00.022537-4, que tramitou na 8ª Vara Federal da Seção Judiciária de 

Goiás, e teve seu recurso de apelação e sua remessa necessária julgadas pela Terceira Turma 

do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Para analisar com os fins pretendidos, o 

processo selecionado teve pedido formulado pela autora – a proprietária do imóvel rural – 

deferido, e a sentença de primeiro grau mantida pelo órgão de segunda instância; bem como 
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teve decisão liminar concedida no curso do feito, abstendo o INCRA e a União de realizarem 

quaisquer atos relativos à desapropriação. 

Para impedir quaisquer alterações no mundo fático em eventual resultado 

conclusivo desta pesquisa, o processo selecionado teve sentença transitada e julgada há mais 

de dois anos; portanto, incabível oferecimento de ação rescisória, bem como o decreto 

presidencial expedido há mais de sete anos não surte mais efeitos jurídicos.  

O presente trabalho foi dividido em três capítulos, sendo o primeiro destinado a 

estudar os fundamentos da jurisdição do Estado, considerando a limitação do conteúdo do 

contraditório previsto nas ações de desapropriação por interesse social prevista na 

Constituição Federal e na Lei Complementar nº 76/1993, e o contexto da ação ordinária nesse 

sentido.  

A pesquisa nesse primeiro capítulo se deu com ampla pesquisa bibliográfica, e de 

forma dedutiva, através da caracterização e estudo de proposições e propostas amplas que nos 

remetem aos fundamentos do Estado Moderno e do Direito vigentes na realidade, com 

abordagem histórica dos contextos em que foram moldando as Constituições, o Direito e o 

Estado ao longo dos anos. 

Nesse sentido, foi buscado compreender os fundamentos do Estado Moderno, com 

amplo referenciamento nas contribuições de Hobbes e Locke para a construção da legitimação 

do Estado e sua intervenção na vida privada, bem como de Montesquieu para a formatação do 

Estado nas bases em que temos atualmente.  

A formação do Estado Moderno se funda no elemento da segurança, missão 

precípua visando a paz. Hobbes apresenta essa importante construção no seu contratualismo 

político, e deixa claro que a vida não está sujeita às vontades do Soberano – logo, o direito à 

vida é apresentado como uma abstenção do Estado sobre os indivíduos. Sendo o primeiro 

direito oponível, há noção de limitação do Estado, o que é uma amostra do pensamento 

liberal. 

A filosofia política de Locke acentua que há direitos inalienáveis e fundamentais 

dos indivíduos, não apenas à vida, mas ao direito de livre contratação das partes, o direito de 

propriedade, de manutenção da integridade física e da honra, e de viverem de forma 

autônoma, respeitando a individualidade. O Estado deve assegurar o cumprimento da lei, a 
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punição do delito e a execução dos contratos – quaisquer outras formas de intervenção na vida 

privada constitui violência do Estado. 

Com esses direitos assegurados também na Constituição vigente, que adota a 

teoria da separação de poderes, buscamos a origem dessa construção axiológica da filosofia 

política, estudando a contribuição que Montesquieu nos trouxe. Com efeito, a separação dos 

poderes do Estado é uma técnica do pensamento liberal de controle do Estado frente aos 

indivíduos, visando resguardar seus direitos acima, parcialmente, correlacionados nas 

proposições teoréticas que florescerem entre os séculos XVII e XVIII. 

Por isso, adotamos no nosso trabalho a premissa do liberalismo político de que os 

indivíduos têm direitos oponíveis contra o Estado, e esses direitos devem ser resguardados. 

Os atos do Estado contra direitos dos indivíduos devem se calcar na legalidade e na 

legitimidade, podendo assegurar aos mesmos mecanismos justos para a solução de litígios em 

eventual irresignação. 

Com efeito, foi realizada uma abordagem histórica do pensamento jurídico, 

envolvendo a Teoria do Estado, a Teoria Geral do Processo, a Teoria da Constituição e a 

própria Ciência do Direito, contextualizando o direito pátrio vigente com as alterações nos 

contornos que os direitos fundamentais proclamados ao longo dos séculos posteriores às 

revoluções liberais. Assim, ao discorrer sobre o contexto do Direito e a feição que a 

Constituição de 1988 adotou, recorremos e nos referenciamos na contribuição de Konrad 

Hesse, de que as Constituições possuem força normativa. 

Com essa abordagem, podemos contextualizar a questão das conquistas presentes 

ainda do pensamento liberal político clássico, com a nova feição que adquiriu o 

constitucionalismo contemporâneo, bem como Estado, que no caso brasileiro, assumiu a 

tarefa de erradicar a fome e a miséria, e a construção de uma sociedade justa, fraterna e 

solidária. A Reforma Agrária é uma das missões constitucionais que devem ser feitas, mas 

com o devido resguardo de direitos fundamentais do indivíduo e da própria autoridade do 

Estado na sua inafastabilidade de sua missão de jurisdição. 

No segundo capítulo, analisando normas internas do INCRA, bem como a 

legislação pertinente à reforma agrária, foi realizado um levantamento de como se dá a fase 

administrativa do procedimento de Reforma Agrária. Foi estudado o conteúdo de interesse 

social do imóvel rural, que se dá quando não cumprida a função social da propriedade. 
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Adotando o princípio da unidade constitucional, foi recusada a premissa de imunização do 

imóvel rural quando cumprido apenas o critério economicista de produtividade. 

Nesse sentido, abordamos os requisitos que o legislador constituinte originário 

fixou para cumprimento da função social do imóvel rural, quais sejam, produtividade 

econômica, respeito à legislação ambiental e juslaborista, e a promoção do bem estar de 

proprietários e trabalhadores. Tais requisitos já eram conhecidos no Direito pátrio com a 

edição da Lei nº 4.504/1964, e reforçados com a regulamentação do texto constitucional de 

1988 promovido pela Lei nº 8.629/1993. 

A compreensão de como se dá o procedimento administrativo e os itens que são 

avaliados para o cumprimento do imóvel rural são de fundamental importância para análise do 

conteúdo, que pode se tornar objeto de litígio judicial. 

Por derradeiro, no último capítulo, discorremos sobre o caso específico estudado, 

com bastante enfoque na petição inicial e no aditamento à petição inicial – por se tratarem do 

que pretende a litigante ao provocar a jurisdição – bem como nos atos decisórios, em 

específico a decisão liminar e a sentença. 

Contrastando o caso estudado com ampla pesquisa bibliográfica, foi procurado 

identificar, de forma metodologicamente dedutiva, a tutela que se pretende, a natureza da 

decisão liminar proferida, e a extensão dos efeitos da sentença sobre o decreto presidencial 

que declarou o imóvel rural como de interesse social. Mesmo considerando o princípio da 

publicidade dos atos processuais, os nomes de todos os atores envolvidos foram negritados, 

porém os autos do processo em questão encontram-se à disposição de quaisquer interessados 

nos arquivos da Seção Judiciária de Goiás. 

Todo o trabalho aproxima-se da perspectiva metodológica dedutiva, com pesquisa 

basicamente bibliográfica em obras de estudo científico do Processo Civil e em outros 

trabalhos científicos; e críticas pontuais sobre questões procedimentais são apresentadas, no 

terceiro capítulo, onde se estuda o caso concreto. 
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1. O LITÍGIO JUDICIAL SOBRE O CUMPRIMENTO DA 

FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E O RESGUARDO DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO  

  

1.1.  Delineamentos gerais sobre fundamentos histórico-axiológicos da 

jurisdição estatal 

 

A compreensão e a organização do Estado que vigem em boa parte do mundo é, 

sem dúvida, a construída pelo processo revolucionário burguês dos séculos XVII, XVIII e 

XIX, na Europa Ocidental. A derrubada dos regimes autoritários, nos quais o poder absoluto 

se concentrava nas mãos do monarca, da nobreza e do clero, foi precedida pelo 

desenvolvimento de um ideário que visasse romper esse domínio hierárquico-estamental. 

Identificamos a natureza do Estado pela forma de seu conteúdo normativo 

emanado, em especial, como esse é interpretado e aplicado, no devido contexto histórico 

devidamente compreendido. Nos dizeres de Streck e Morais (2004, p. 19) “o Estado é o locus 

privilegiado de emanação da normatividade, e, como objeto, tanto a sua realidade quanto a 

sua idealidade”. Por isso, identificamos a natureza rigidamente concentrada do Estado 

Moderno Absolutista pela forma como se davam as relações jurídicas desenvolvidas no seu 

seio, pela descrição trazida por Heck (1995, p. 27, 28): 

 

O juiz supremo do Império era o Rei e diante dele toda pessoa 

tinha sua própria posição jurídica. Com a Paz Territorial da 

Mogúncia (Mainzer Recihslandfriede), de 1235, que chegou à 

dignidade de uma lei fundamental imperial, é estabelecida, por 

meio da judicatura áulica, uma moldura dentro da qual se 

exercerá a jurisdição reinol, que tem, assim, nessa organização, 

um começo de institucionalização. Nesse contexto, o Tribunal 

Áulico Imperial também recebe uma configuração 

(constituição). Estava veiculado à corte, acompanhava o Rei 

em suas andanças e somente se reunia na presença dele. Além 

disso, era o mais alto tribunal do Império, porque nele o Rei 

exercia o seu poder judicial.1 

 
1 A historiografia política aponta que a Era Moderna, com a concretização do Absolutismo Real, vingou durante 

os séculos XVI, XVII e XVIII, considerando-se seu marco inicial a tomada de Constantinopla pelos turcos-
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A sociedade política estabelecida pelo Absolutismo Moderno se estrutura em uma 

rigidez hermética, à medida que se aglomeram os poderes do Estado pelo Rei, sem 

desconsiderar o importante papel desempenhado pelo clero. No entanto, a proeminência do 

Estado no exercício das atividades que possuem interesse público, alterando a tutela privada 

do poder, vigente na era feudal, implicou em vários questionamentos acerca desse novo 

sistema, buscando a justificação axiológica dessa da submissão dos indivíduos frente a esse 

poder soberano absolutista. 

Sem dúvida, ao analisar tal contexto no plano axiológico, de justificação do poder 

absoluto do monarca e do Estado, Thomas Hobbes se destaca pela genialidade ao explanar 

sobre a importância do governo civil. Segundo Streck e Morais (2004, p. 26), o Estado 

Moderno é uma grande inovação, pois suplanta a distribuição individualizada do poder, 

ocorrente no feudalismo, e o agrega todo na figura do Estado. Valendo-se da caracterização 

webberiana da dominação burocrática, os direitos são criados, extintos e modificados por 

meio de um estatuto sancionador, ao contrário do modelo de dominação carismática, que 

acontece pela troca de prestações típicas do feudalismo, em especial nas relações do triângulo 

senhorial-vassalo-servil2.  

 
otamanos, e encerrando seu ciclo com a tomada popular da prisão de Bastilha no processo revolucionário francês 

de 1789. O Estado Moderno, segundo Streck e Morais (2004, p. 28) é marcado pela publicização das relações de 

poder, que deixam a esfera privada do senhor feudal, predominante na Medievalidade, para a esfera pública, 

centralizada no poder político do Rei. É por isso que, segundo esses autores, “a organização política vem a ser o 

elemento fundamental que viabiliza os outros quatro outros elementos essenciais de cuja confluência resulta a 

realidade material do Estado: o monopólio do sistema monetário, o monopólio do sistema fiscal, o monopólio da 

realização da justiça, a que se chega substituindo as jurisdições autônomas”. Assim, é importante esclarecer que, 

apesar de ter utilizado um exemplo da administração centralizada Justiça pelo Monarca germânico remete-se a 

um fato político ocorrido no ano de 1235, data que a historiografia política clássica indica ser a Baixa Idade 

Média. A ilustração citada encaixa perfeitamente com a faceta do Estado Moderno de concentração da 

administração Justiça pelo monarca, caracterizado perfeitamente pela célebre frase de Luís XIV, “L’etat c´est 

moi”. 
2 Os autores citados fazem importante alusão às formas de dominação trazidas por Webber, na comparação 

presente no seio político da Medievalidade. A sociedade feudal dava-se no seio campestre, onde a posse de terras 

determinavam as relações entre nobres, em especial os guerreiros, pela vassalagem. Já aos servos, só lhes 

restavam trabalhar e produzir nelas, que buscavam proteção e segurança em troca. Webber afirma que “o 

específico do sistema feudal plenamente desenvolvido é o apelo não apenas aos deveres de piedade, mas também 

ao sentimento de dignidade estamental, que se alimenta da honra social especificamente alta do vassalo, como 

determinante decisivo de seu comportamento. Tanto o sentimento de honra do guerreiro quanto a fidelidade do 

servidor entraram numa união inseparável com o nobre sentimento de dignidade de uma camada senhorial e com 

suas convenções, existindo entre eles firmes vínculos internos e externos” (2004, p. 295). Esses elementos da 

subjetividade das relações feudais são institutos do poder carismático, pois Webber afirma que a dominação 

carismática rejeita a institucionalização, bem como se  submetem aos limites e determinações imanentes às 

relações pactuadas, assumindo as tarefas de acordo com a missão de cada uma das partes (p. 324); valendo-se 

portanto, da noção de preservação da dignidade do pacto feudal, ou seja, todos fieis ao senhor feudal, 

incumbindo aos nobres guerreiros, lutar e proteger o feudo, aos servos, a tarefa de produzir e preservar, e ao 

senhor feudal, distribuir as terras conforme os pactos, e proteger todos. A força da liderança carismática é 

tamanha na ambiência medieval, que a destituição do vassalo pelo senhor feudal, perpassava pelo assentimento 

de um Tribunal composto pelos seus Vassalos, ou então, na sua inexistência, deveria agir contra o vassalo com a 
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Ora, diante de tal inovação, que é a submissão dos homens à autoridade do 

Estado, abdicando parte de suas liberdades perante a este ente, Hobbes foi um dos grandes 

clássicos da filosofia política denominada contratualista, por fazer remissão que o surgimento 

do Estado foi deliberado por um contrato entre os homens. 

O pacto que originou o Estado, segundo Hobbes (2003, p. 143), é fruto da 

necessidade de rompimento com a situação de miserabilidade da vida social, uma vez que, 

imersos na mais absoluta liberdade, impede-se que sejam respeitadas as leis naturais do 

homem, pois cada indivíduo torna-se julgador dos próprios atos e, sem um poder externo 

coercitivo para o respeito dos direitos de terceiros e decidir com imparcialidade frente aos 

conflitos, estaríamos imersos em uma guerra constante.  

Para vislumbrar a necessidade da construção do Estado, Hobbes constrói uma 

situação anterior para justificar essa renúncia de liberdade dos indivíduos. Tal estágio, 

denominado estado de natureza, era regido pelas leis naturais – que todos deveriam cumprir –, 

sendo a lei precípua a busca e manutenção da paz, no entanto, isso é obstado numa ambiência 

em que cada homem é juiz dos seus interesses, por viver em uma liberdade plena, sem 

impedimento externo (2003, p.112). 

Obviamente, frente à (in)capacidade dos homens de conviverem em pleno 

respeito, mas buscando viver em segurança, houve a renúncia coletiva de todos os direitos, 

exceto o direito à vida, para que o Estado oferecesse em contrapartida a tão almejada paz. A 

administração do Estado e dos direitos dos homens estaria a cargo do Soberano, cuja essência 

é assim definida por Hobbes (2003, p. 148): “uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, 

mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instituída por todos como autora, de modo 

que ela pode usar a força e os recursos de todos, da maneira que considerar conveniente, para 

assegurar a paz e a defesa comuns”. Assim, a administração da Justiça é imanente ao 

surgimento do Estado, uma vez que deve estar nele a proteção dos direitos, sendo a vida, a 

 
tolerância dos demais, para não incorrer em risco de perda de sua autoridade disciplinar (p. 300). Tal forma é 

muito distinta da distribuição de poder que se dá na Modernidade, com a formação do Estado Absolutista, cuja 

marca é a dominação burocrática na classificação webberiana, pois tal exige: “1) existe uma distribuição fixa das 

atividades regularmente necessárias para realizar os fins do complexo burocraticamente dominado, como deveres 

oficiais; 2) os poderes de mando, necessários para cumprir estes deveres, estão também fixamente distribuídos, e 

os meios coativos (físicos, sacros ou outros), que eventualmente podem empregar, estão também fixamente 

delimitados por regras; 3) para o cumprimento regular e contínuo dos deveres assim distribuídos e o exercício 

dos direitos correspondentes criam-se providências planejadas, contratando pessoas com qualificação 

regulamentada de forma geral” (p. 198), e a primeira manifestação de tal organização foi na concentração dos 

poderes do Rei, e a partir de si, a distribuição oficial das competências do Estado. 
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integridade e a propriedade os principais, e os conflitos humanos passam a ser resolvidos pelo 

Poder Soberano, e não mais pela autotutela, essa a causadora do estado de guerra3. 

 Importante destacar como a percepção da proteção da vida foi preponderante para 

a construção da individualidade. Abdicar da liberdade para a proteção da vida é reconhecer 

em si um sujeito particular. Sem dúvida, a percepção do indivíduo de si mesmo pautaria 

substancialmente a modernidade, inclusive, no futuro, tendo sido um elemento axiológico 

importante para a derrubada dos governos absolutistas: 

 

A emergência de noções de individualidade, no sentido 

moderno, pode ser relacionada ao colapso da ordem social, 

econômica e religiosa medieval. No movimento geral contra o 

feudalismo houve uma nova ênfase na existência pessoal do 

homens, acima e além de seu lugar e sua função numa rígida 

sociedade hierárquica. Houve uma ênfase similar, no 

Protestantismo, na relação direta e individual do homem com 

Deus, em oposição a esta relação mediada pela Igreja. Mas foi 

só ao final do século XVII e no século XVIII que um novo 

modo de análise, na Lógica e na Matemática, postulou o 

indivíduo como a entidade maior (cf. as "mônadas" de 

Leibniz), a partir da qual outras categorias (especialmente 

categorias coletivas) eram derivadas. O pensamento político do 

Iluminismo seguiu principalmente este modelo. O argumento 

começava com os indivíduos, que tinham uma existência 

primária e inicial. As leis e as formas de sociedade eram deles 

derivadas: por submissão, como em Hobbes; por contrato ou 

consentimento, ou pela nova versão da lei natural, no 

pensamento liberal (WILLIAMS apud HALL, 2005, p. 28, 29) 

 

  No entanto, já no fim da Idade Média e início da Idade Moderna, houve o 

surgimento de uma categoria que foi importante para a formação do Estado Absolutista, e, 

posteriormente, para a sua sujeição ao Estado de Direito, que foi a burguesia. 

Predominantemente urbana, a burguesia desenvolvia atividades basicamente comerciais, 

muito em parte do comércio de especiarias e tecidos.  

 
3 Importante destacar que o conceito de jurisdição como conhecemos, como monopólio do Estado em dizer o 

direito – iuris dictio – é inerente à fundação do Estado Civil segundo Hobbes, na obra Leviatã, ao falar dos 

direitos decorrentes da instituição do Poder Soberano como “à soberania a autoridade judicial, quer dizer, o 

direito de ouvir e julgar todas as controvérsias que possam surgir com respeito às leis, tanto civis como naturais, 

ou com respeito aos fatos. Porque sem a decisão das controvérsias não pode haver proteção de um súdito contra 

os danos de um outro” (2003, p. 154). 
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A tomada de Constantinopla pelos turcos-otomanos acarretou no fechamento das 

rotas comerciais por terra, dando início ao período das grandes navegações, visando alcançar 

por via marítima, o Oriente, em especial, a Índia. Para a burguesia, por um lado, a formação 

do Estado foi importante para romper com a estrutura patrimonializada do poder no 

feudalismo. Porém, a concentração total desses poderes junto ao monarca, e os privilégios 

ainda existentes da nobreza e do clero foram entraves ao seu desenvolvimento econômico. 

 A burguesia obtinha grandes lucros com suas atividades comerciais, porém não 

tinha poder político. A prisão na qual o indivíduo era mantido dentro da estrutura do Estado 

foi elemento importante para a o surgimento do ideário liberal e iluminista, durante a 

Modernidade. 

Ademais, por ter concentrado na figura do Rei todos os poderes do Estado, o 

desenvolvimento da atividade econômico-mercantil da crescente burguesia europeia 

encontrava óbices junto à burocracia estatal, muito em parte de limitações em certas 

atividades por causa de interesses geopolíticos da administração. 

 Não raro foram proibições de manufaturas na França, monopólio inglês da 

importação de tecidos em Portugal, e outras limitações das atividades econômicas que 

causavam grandes insatisfações ao poder real pelas burguesias locais, considerando ainda que 

a arrecadação fiscal do Estado se dava sobre a burguesia e o campesinato, uma vez que o 

clero e a nobreza tinha a isenção tributária como privilégio. 

Com esse ambiente citado, a força do Estado oprimia o desenvolvimento da 

atividade individual, num contexto em que a percepção do sujeito de si mesmo era muito mais 

aguçada. Tornar o indivíduo fronteira da ação estatal foi o primado do pensamento liberal, 

como explicita Bonavides (2001, p. 40) que o: 

 

[...]indivíduo, titular de direitos inatos, exercê-los-ia na 

Sociedade, que aparece como ordem positiva frente ao Estado, 

ou seja, frente ao negativum dessa liberdade, por isso mesmo, 

surde na teoria jusnaturalista rodeado de limitações, 

indispensáveis à garantia do círculo em que se projeta, 

soberana e inviolável, a majestade do indivíduo. 
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E, sem dúvida, a limitação do Estado frente aos direitos inatos de todos os 

indivíduos, que não abdicam da sua liberdade, foi o postulado que pautou o surgimento do 

denominado Estado de Direito e do constitucionalismo ocidental. A construção jusnaturalista 

de direitos fundamentais do homem, como a liberdade e a propriedade de si e das coisas 

foram elementos ideológicos utilizados pela burguesia para deteriorar a estrutura do Estado 

Moderno, conforme anuncia Bonavides (2001, p. 42) que a “burguesia revolucionária 

utilizou-a [teoria jusnaturalista] para estreitar os poderes da Coroa e destruir o mundo de 

privilégios da feudalidade decadente”. 

O liberalismo lato sensu é o conjunto ideológico que afeta vários ramos, como a 

moral, a política, o direito, a economia entre outros. O fundamento moral, segundo Streck e 

Morais, está na liberdade do indivíduo de buscar a sua autorrealização (2004, p. 53)4. Ora, sob 

o domínio de um governo absoluto, o indivíduo se esbulha da sua própria liberdade para se 

conservar, mas quando renuncia todos os seus direitos em troca da segurança, o homem perde 

a expectativa do futuro, perde a razão da existência; logo, sem autossatisfação, a vida torna-se 

inócua. 

Não sem razão, com a experiência do poder concentrado nas mãos monárquicas, a 

filosofia política do período moderno preocupou-se em idealizar modelos para o controle do 

poder do Estado, evitando os abusos do seu exercício que marcaram o Antigo Regime. A 

teoria da separação dos poderes do Estado foi construída no aspecto de impedir a 

concentração nas mãos de um único ator político, bem como para opor as liberdades e 

garantias individuais frente ao poder oficial, como afirma Grillo (1994, p. 117). 

Para isso, a limitação dos poderes do Estado por uma Constituição configurou a 

criação do chamado Estado de Direito. Segundo Bobbio (1999, p. 38, 39), para lidar com os 

temores de que o legislativo tenha poderes absolutos, impondo arbitrariedades aos indivíduos, 

e o temor de que o magistrado na sua aplicação não cometesse iniquidades durante sua 

jurisdição, a criação de normas gerais e iguais para todos por meio dos códigos foi um reflexo 

do ideário liberal-iluminista.  

 
4 A fundamentação moral do pensamento liberal é muito bem posta em Kant, e Robert Nozick, filosófo do 

pensamento libertário – uma vertente radical do liberalismo – assume o postulado do filósofo alemão de que 

indivíduos são fins em si mesmo e não apenas meios (1991, p. 46). Nessa ótica se encaixa a fundamentação 

moral do pensamento liberal, na rejeição qualquer da submissão do homem a outros fins, pois o Estado é 

concebido para Locke (2001, p. 85) para “impedir todos os homens de violar os direitos do outro e de se 

prejudicar entre si, e para fazer respeitar o direito natural que ordena a paz”. Por isso assevera Locke (2001, p. 

138) que não pode o soberano gozar de poderes e faculdades característicos daqueles que estão no estado de 

natureza, pois não haveria a proteção do indivíduo frente ao Estado. 
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A separação dos poderes com um colegiado que representa o povo formando o 

legislativo, corpo distinto do poder executivo, prossegue o autor, é um exemplo do expediente 

constitucional liberal. Quanto à aplicação do direito pelo magistrado na solução dos casos 

concretos, o apreço ao texto legal escrito foi marcante para a formação da escola da Exegese, 

que preconizava a vontade do espírito legislador na norma positivada. Sob a égide do 

pensamento liberal, foi-se construído a formatação jurídica do Estado de Direito, tendo como 

pilar o positivismo jurídico. 

 

1.2. O Estado de Direito: aspectos jusfilosóficos e a sua formatação em um 

Estado Social 

 

Como visto, o pensamento liberal tem no respeito às liberdades individuais o 

principal componente do seu eixo axiológico. Esse momento de grande ascensão do 

liberalismo, em especial, nos séculos XVII e XVIII, ensejou profundas alterações na estrutura 

do poder político europeu, com a burguesia como nova classe social dirigente, e, por 

conseguinte, o Direito sofreria reflexos substanciais. 

Os governos revolucionários liberais necessitaram de um novo marco regulatório 

do poder do Estado, para que se resguardassem os indivíduos de quaisquer arbitrariedades dos 

agentes estatais.  

Se havia um Estado Gigante no contexto do absolutismo político, verdadeiro 

Leviatã nos dizeres hobbesianos, o marco regulatório do novo eixo de poder era criar 

instituições que reduzissem o poder do Estado, bem como se criassem mecanismos para que 

lhe fossem impostas abstenções, para impedir quaisquer intervenções nas questões de ordem 

privada, as quais se dão no seio da relação civil, ou seja, entre os indivíduos. 

Dentro do contexto organizacional do Estado, havíamos a concentração de todos 

os seus poderes nas mãos do monarca. A produção normativo-legislativa, as ações executivas 

e a entrega da tutela jurisdicional eram poderes absolutos do soberano dirigente, exercidos 

com base na sua mera discricionariedade. 



23 

 

 Por tanto controle nas mãos do monarca, Cunha (1999, p. 151) afirma que “no 

pensamento liberal, a teoria de controle do poder e a teoria da limitação das tarefas do Estado 

são a condição sine qua non para o controle do abuso de poder”. 

Nesse sentido, em busca da primazia das liberdades individuais, Bonavides afirma 

que “constituiu a divisão de poderes [...] técnica fundamental de proteção dos direitos da 

liberdade” (2004, p. 44). Com efeito, não se considera como uma sociedade constitucional 

aquela que não tenha mecanismo jurídico de garantia dos direitos fundamentais e não preveja 

a separação dos poderes, como insculpido no artigo 16, da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão. 

Sem dúvida, Montesquieu foi o principal teórico da concepção dos poderes do 

Estado, e da sua separação com vistas à proteção das liberdades, afirmando que são três tipos: 

“o poder legislativo, o poder executivo das coisas que dependem dos direitos das gentes, e o 

executivo das que dependem do direito civil” (1995, p. 118).  

Inobstante, teorizou a importância da interrelação dos poderes, visando que se 

impeça que um poder se torne arbitrário sobre o outro e, em consequência, sobre os cidadãos, 

defendendo que haja um sistema de pesos e contrapesos, onde cada poder do Estado tenha, em 

sua essência, algumas características dos demais poderes5.  

Como se vê, o cerne da liberdade reforça o ideário da formatação axiológica do 

Estado e do Direito nesse período revolucionário. A proteção do indivíduo é o cerne político, 

e o Estado se conforma ao respeito e à abstenção, para que se refute a arbitrariedade do 

Antigo Regime. 

 A proteção do indivíduo é tamanha, que Locke afirma que “o objetivo principal e 

capital da união dos homens em comunidades sociais e de sua submissão aos governos é a 

preservação de sua propriedade” (2001, p. 156). O indivíduo é propriedade de si mesmo, e as 

coisas que amealha são extensões de si, razão pela qual, o esbulho de suas propriedades, 

sejam físicas ou morais, constituem em ofensa inarredável, no contexto do pacto social. 

Os direitos proclamados em face do Estado, para que este se abstenha de agir 

contra os indivíduos, são os chamados direitos fundamentais de primeira geração. O 

 
5 O primeiro poder executivo afirmado é relativo aos atos do poder executivo propriamente dito, no sentido de 

executar as resoluções de ordem pública. Já o segundo é o poder judiciário, que busca solucionar e julgar crimes 

e problemas entre os indivíduos. Assim, acentua-se no ideário do liberalismo o reforço do monopólio estatal da 

jurisdição. 
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constitucionalismo liberal, que originou o Estado de Direito, era caracterizado pela 

proclamação desses direitos fundamentais, bem como na redação das funções e limites da 

organização político-administrativo-jurídica do Estado em poderes devidamente separados e 

interdependentes.  

Assim, Bobbio estabelece os fins do Estado Liberal, sendo o precípuo a liberdade 

individual: 

 

Segundo esta concepção, o Estado é tanto mais perfeito quanto 

mais permite e garante a todos o desenvolvimento da liberdade 

individual. Dizer que o Estado tem como fim o 

desenvolvimento da liberdade individual significa dizer 

também que o Estado não tem um fim próprio, mas que o seu 

fim coincide com os fins múltiplos dos indivíduos. [...] O 

Estado liberal preocupa-se somente com uma coisa: de colocar 

seus próprios cidadãos em condições, através da garantia da 

liberdade externa, de perseguir, segundo seu próprio 

pensamento, os fins religiosos, éticos, econômicos, 

eudemonísticos que melhor correspondem aos seus desejos. 

Essa concepção de estado também foi chamada de negativa, 

porque sua característica é de não ter fins próprios, e sua tarefa 

essencial não é a de fazer algo para a felicidade dos seus 

próprios súditos [...] (1984, p. 132, 133). 

 

Esse conjunto de direitos ditos fundamentais, que se relacionam diretamente com 

a proteção do indivíduo frente ao Estado, agora denominado Estado de Direito, implica em 

reconhecer como fundamento último deste Estado a observância de direitos humanos. 

Manrique afirma que 

 

los derechos humanos son la instancia última de la 

legitimación del Estado de Derecho. Éste es legitimado por su 

función de realización de los derechos humanos em la 

sociedade; su justificación es la de servir como instrumento de 

realización del critério de justicia historicamente vigente, el 

conjunto de derechos humanos fundamentales que entendidos 

como ‘instancias éticas exigibles en la situación histórica 

actual’ suponen los habitualmente considerados como tales en 

las democracias occidentales de la época. (1994, p. 118). 

 

Entrementes, o Estado Liberal encontrou fortes oposições, com a consolidação do 

seu poder político. A burguesia alçou o poder em revoluções com caráter popular, 
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mobilizando a grande parte da população, pobre, com o discurso de igualdade, liberdade e 

fraternidade. No entanto, o modelo liberal capitalista do início do século XIX mostrou-se 

altamente excludente, estando a igualdade no plano meramente formal, e a liberdade apenas a 

de contratar, relegando parcelas substanciais da população a condição de miserabilidade.  

A abstenção do Estado no âmbito das relações privadas expôs os mais pobres à 

opressão do poder econômico. A igualdade formal era incompatível com o poder de fato, 

detido pelos detentores dos meios de produção e das riquezas. Logo, o trabalhador estava livre 

perante o Estado, mas escravo da propriedade e dos contratos, uma vez que, nas relações 

desenvolvidas, estava em severa penúria perante a opulência do capital. 

 O liberalismo resolveu o problema da liberdade burguesa, mas não dos 

camponeses recém-urbanizados e da nova massa de trabalhadores do regime capitalista, o 

proletariado. Nesse sentido, Bonavides afirma que “o velho liberalismo, na estreiteza de sua 

formulação habitual, não pode resolver o problema essencial de ordem econômica das vastas 

camadas proletárias da sociedade” (2004, p. 188). Assim, evidencia-se a dualidade da 

liberdade, vez que a formalista não atendia aos interesses daqueles que se viam excluídos de 

acesso, por critérios anteriores à própria existência do indivíduo. 

No plano axiológico, a limitação dos poderes do Estado e a sua abstenção na seara 

das relações privadas implicaram que a técnica jurídica na prestação da tutela jurisdicional 

deveria ser atinente à letra da lei.  

O tecnicismo jurídico implicou no extremo apego ao texto legal, ou seja, à norma 

positivada, como mecanismo de garantia do indivíduo frente ao Estado. Toda ação estatal 

deveria se respaldar rigidamente na lei firmada pelos legisladores – representantes diretos do 

povo – e não na discricionariedade ilimitada como nos idos tempos absolutistas. A prestação 

estatal deveria se resumir a garantir a segurança, por meio da punição do delito e execução 

dos contratos firmados, proteção do direito de propriedade, com a mínima ou nenhuma 

intervenção nas relações privadas, como preceituava o pensamento liberal-jurídico.  

Nesse sentido, Tomaz aponta a limitação omissiva adotada pelo Estado Liberal, 

bem como da dicotomia entre o texto legal com a proclamação de direitos e a realidade 

prática: 
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O Estado Liberal, na verdade, revela o que se convencionou 

denominar “Estado policial”, porque apenas reconheceu, 

fazendo vazar em normas jurídicas, as chamadas liberdades 

públicas, não se preocupando em estabelecer meios paras que 

os direitos reconhecidos fossem efetivados. Com isso, o Estado 

assumia uma atitude passiva, abstendo-se de pretensões 

voltadas para imprimir eficácia aos direitos fundamentais. 

Enfim, quem já era livre continuava a ser, como igualmente 

quem não gozava da liberdade, não obstante agora a tivesse 

expressamente reconhecida, continuava alijado desse direito 

inerente à natureza humana (2008, p. 100). 

 

Nessa esteira, com contingentes proletários vivendo em condições de extrema 

pobreza, inúmeras teorias e autores se posicionaram contra o modelo liberal vivido, bem 

como foi acirrada a disputa social, entre os donos do grande capital e dos meios de produção, 

em face da nova população urbana, que detinha apenas sua força de trabalho como elemento 

negocial das relações de trabalho desenvolvidas no seio do capitalismo. 

O Estado de Direito, construído sob o ideário liberal, foi objeto de severa 

oposição política, filosófica, e as estruturas sociais da Europa, em especial, foram 

substancialmente alteradas. O ordenamento jurídico, visando preservar estritamente as 

relações privadas, permitia, v.g., que trabalhadores tivessem jornada de trabalho de quinze 

horas diárias. O contexto jurídico-político sofreu alterações, em virtude da ascensão do 

movimento operário-sindical, em especial pelos socialistas marxistas, adeptos dos trabalhos 

filosóficos e sociológicos de Friedrich Engels e Karl Marx, principalmente, e 

subsidiariamente, os anarquistas que se reuniram sobre os escritos de Mikhail Bakunin. 

Os conflitos calcados na luta de classes, termo cunhado pelo pensamento 

marxista, para explicar, grosso modo, o motor dialético da sociedade pelos conflitos das 

classes sociais que as compõem em dado momento histórico, foram importantes elementos 

para a mudança de comportamento do Estado perante o indivíduo. Os críticos ao liberalismo – 

nisso se inclui alguns nacionalistas, os socialistas e anarquistas – reivindicavam igualdade de 

condições, ou seja, a libertação do indivíduo por meio do oferecimento de condições mínimas 

de sobrevivência. 

Nessa esteira, por causa dos vários acontecimentos políticos que permearam a 

Europa no século XIX e XX, o ordenamento jurídico foi-se amoldando em um modelo 

preocupado com questões relativas à igualdade material dos indivíduos, como forma de 

assegurar a liberdade de existência. Os direitos individuais continuaram a existir, conforme 
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interesse da burguesia hegemônica, e o eixo econômico capitalista foi mantido. No entanto, 

com uma contraprestação social mais vigente, seja na seara privada, seja na seara pública, 

devendo o Estado assumir obrigações positivas frente aos indivíduos para lhes assegurar 

direitos sociais. Nesse sentido, afirma Streck e Morais: 

 

Apesar de sustentado o conteúdo próprio do Estado de Direito 

no individualismo liberal, faz-se mister a sua revisão frente à 

própria disfunção ou desenvolvimento do modelo clássico do 

liberalismo. Assim, ao Direito antepõe-se um conteúdo social. 

Sem renegar as conquistas e valores impostos pelo liberalismo 

burguês, dá-se-lhe um novo conteúdo axiológico-político 

(2004, p. 91). 

 

Essa nova formatação do conteúdo axiológico-político irá mudar a identidade 

contraprestacional do Estado. Para assegurar os ditames de uma sociedade em que ofereça 

mais igualdades de oportunidade, o Estado assumirá obrigações positivas, para que em suas 

ações haja a liberdade de fato, sendo dado aos cidadãos mais poder de escolha, e garantias 

mínimas de existência.  

O questionamento sobre a própria existência do Estado, por pensadores 

anarquistas e comunistas, e sua grande influência no operariado, em especial o europeu, 

expuseram aos oprimidos pelo liberalismo capitalista malefícios de um sistema regido pela 

propriedade privada, e pela autonomia contratual desmedida.  

Na disputa política entre socialistas, comunistas e anarquistas contra os defensores 

do capitalismo liberal ilimitado, é que se funda o plano axiológico-político do 

constitucionalismo social, afirmando Bonavides (2004, p. 353), que “a ordem social e 

econômica fez primeiro sua estreia ideológica nos grandes debates da filosofia política do 

século XIX. Mas quase toda confinada à simplória alternativa de eleição entre o capitalismo e 

o marxismo”. 

Com efeito, percebe-se que o constitucionalismo de diversas épocas é um retrato 

do contexto das disputas axiológicas, políticas, sociais e econômicas de uma determinada 

época. No constitucionalismo liberal, a preocupação do legislador é limitar os poderes do 

Estado, e assegurar o respeito aos direitos individuais, seja pelo Estado, seja pelo 

convencionado ao livre arbítrio das partes.  
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Há, nesse momento, a dualidade entre liberdade e autoridade. Já a realização da 

liberdade do indivíduo, por meio do oferecimento de condições de igualdade material, em um 

contexto onde há primazia do capital, da propriedade e dos contratos sobre a pessoa, inicia-se 

no campo jurídico a focalização social das ações do Estado, intervindo para assegurar o bem 

comum, no qual a dualidade reside nas disputas decorrentes das relações capital e trabalho, 

consoante destaca Tomaz (2008, p. 101): 

 

O Estado, com efeito, intervém na propriedade para limitar seu 

abuso e assegurar sua função social, na saúde, na educação, por 

meio de obrigações positivas, desviando, sem desconsiderar, 

mas exatamente ao escopo de bem equacionar, a atenção 

voltada para o binômio liberdade x autoridade agora para o 

binômio trabalho x capital. A bem da verdade, o problema do 

Estado, ontem, hoje, e, ousa-se afirmar, sempre, será bem 

equacionar esses dois binômios. 

 

Esse novo rol de direitos, incluindo prestação de serviços sociais por parte do 

Estado, como educação e saúde, e ainda a limitação dos poderes inerentes à propriedade, 

visando sua atinência aos interesses da coletividade, implica em uma figura ativa, renegada 

pelo liberalismo. 

 Assim, em virtude da ascensão dos críticos do regime capitalista, e em virtude da 

necessidade de libertar o homem pelo oferecimento de condições mínimas de sobrevivência, é 

que são reconhecidos esses direitos, que são os denominados direitos fundamentais de 

segunda geração, pois exigem uma faceta de obrigação positiva do Estado frente às relações 

privadas6.  

Os marcos do constitucionalismo social são, sem dúvida, a Constituição Mexicana 

de 1917, decorrente de um processo revolucionário local comandado pelo campesinato, em 

luta por justo acesso à terra, e principalmente, por seu papel na economia mundial, a 

 
6 A doutrina apresenta críticas à questão da classificação geracional dos direitos fundamentais. Dimoulis e 

Martins (2011, p. 32) afirmam que o critério cronológico, pela crise do modelo liberal, não é adequado, pois a 

França revolucionária, em sua Constituição de 1791, já previa direitos de cunho social, como auxílio a indigentes 

e crianças abandonadas, trabalho a desempregados; e mesmo a Constituição brasileira de 1824 já previa o ensino 

primário gratuito pelo Estado e socorros públicos, em inspiração no texto francês. No mesmo sentido, Sell (2006, 

p. 129, 130) traz políticas de cunho social de atendimento aos trabalhadores na Prússia de Bismarck, 

contextualizando a organização do proletariado na época, e realça que o modelo de estado de bem estar-social 

teve seu início factual com a crise financeira de 1929, quando, em virtude da livre regulação, os mercados 

mundiais entraram em crise, exigindo uma intervenção dirigista por parte do Estado, e no pós-segunda guerra 

mundial, com as vitórias da social-democracia na Europa. 
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Constituição Alemã de 1919,  e a “Constituição da República de Weimar”, pois ambas 

trouxeram vários direitos sociais. 

Sem dúvida, todo esse reflexo social vivido alterou substancialmente o Direito. 

Inconteste, é que a experiência liberal e o desenvolvimento de vários ramos da ciência 

influenciaram substancialmente o pensamento jurídico.  

A França, pós-revolução, com a edição do Código Civil por Napoleão, e a 

promulgação da sua Constituição, foi ambiente do pensamento da escola exegética do Direito, 

que pregava a interpretação meramente gramatical e literal da norma jurídica, visando 

subsumir os fatos postos ao pronunciamento jurisdicional ao que estava adstrito no texto 

legal. Assim, Gonzaga explana: 

 

[...] pela Escola da Exegese, a ação de interpretar 

corresponderia a inserir fatos dentro das normas, as quais por 

sua vez, estariam inseridas dentro de um sistema jurídico 

lógico e completo, sem lacunas ou antinomias (2010, p. 30). 

 

A norma jurídica, sendo fruto do trabalho do legislador, representante direto e 

eleito pelo povo, é a salvaguarda frente aos poderes abusivos que decorrem na entrega da 

discricionariedade interpretativa ao magistrado. A escola exegética é fruto do contexto de 

limitação da arbitrariedade decorrente do exercício do poder, razão pela qual, os limites da 

interpretação devem ser aqueles estabelecidos semanticamente pelo enunciado normativo. 

Cumpriu, sem dúvida, importante papel no sentido de firmamento do ideal liberal, 

calcado em um tempo de inspiração cientificista, quando as respostas aos problemas dados 

deveriam ser encontradas de forma quase cartesiana nos códigos produzidos.  

Nesse sentido, ganhou força a interpretação literal ou gramatical da norma 

jurídica, ou nos dizeres de Horta (2011, p. 93), a escola exegética buscou “mitificar a 

legislação revolucionária, tornada absoluta pelos intérpretes”. Foi uma importante 

contribuição epistemológica, em parte voltada para o firmamento da disciplina do Código 

Civil Napoleônico, explanando Nader (2002, p. 180) que o jurista deve se ater tão somente às 

letras da legislação, recusando quaisquer outras fontes do Direito. 
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A escola histórica alemã, importante corrente do pensamento positivista, que 

rejeitava a codificação escrita em um primeiro plano do seu desenvolvimento, já prenunciava 

o isolamento do Direito das demais ciências, bem como a cristalinização do seu objeto, 

consoante nos traz Müller (2010, p.148), afirmando que 

 

A dogmática deve ser escoimada da história, da filosofia, da 

política e da economia, quer dizer, de todos elementos “não 

jurídicos”. Esse resultado responde à pergunta inicial do 

positivismo: como a Ciência Jurídica pode ser uma ciência 

autonôma? Segundo ele, as normas jurídicas não devem ser 

tratadas como conexas a dados sociais. Reprime-se tudo aquilo, 

com base no qual o fazer dos juristas é genericamente 

demandado e usado e com base no qual ele funciona. A 

“autonomia científica” da Ciência Jurídica deveria comprovar-

se na sua qualidade de constituir o “fundamento da dedução 

jurídica segura” (von Gerber). 

 

Tais construções teoréticas do positivismo jurídico, com o relevo necessário às 

escolas exegética e histórica alemã, influíram na ciência e prática do Direito – o intérprete 

(técnico) e o cientista devem dispensar quaisquer elementos extra-norma jurídica.  

Tais ideias foram de basilar importância para a construção metodológica da 

Ciência Jurídica Positivista, cujo maior e principal expoente teórico é Hans Kelsen, já no 

alvorecer do século XX. Assim afirma Quintão Soares (2001, p. 266), induz que o 

pensamento positivista kelseneano homenageia o liberalismo, uma vez que “o normativismo, 

insculpido no Estado liberal de direito, determina que tudo é previsível e calculável, isto é, em 

situações de equilíbrio bastam as normas. A decisão consiste, então, no elemento fundamental 

da ordem jurídica, pois cria, mantém e aplica a norma”.  

Kelsen, ao tratar o direito como ciência autônoma, cujo objeto de estudo é a 

norma jurídica, dá o contorno metodológico necessário para a compreensão de toda a 

contribuição pretérita da construção da estrutura jurídica advinda com o liberalismo e suas 

revoluções. O recorte epistemológico trazido é importante no intuito de distinguir, purificar o 

estudo científico, de matérias afeitas a outros ramos da ciência, como a sociologia, a política e 

a economia.  

É por isso que o estudo kelseneano, demarcando o campo de estudo da ciência do 

Direito, implica na delimitação clara do plano normativo, enquanto elemento componente 
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próprio da natureza do Estado, e a identificação das normas em uma perspectiva de 

escalonamento, pois explica Bobbio (1999, p. 49) que nem todas as normas estão no mesmo 

plano, entende-se as normas como um sistema, tendo como a norma última a denominada 

fundamental, que é o condão de unificação coerente de todo o conjunto normativo. 

A noção conjunta do Direito, que encontra seu fundamento último na norma 

hipotética fundamental, assegura um sistema coerente, onde se permite avaliar a validade e 

vigência da norma jurídica. A propósito, a eficácia da norma não é elemento que a extirpe do 

ordenamento jurídico. Sendo válida e vigente, e coerente com o sistema jurídico, há que 

realmente incidir. Por essa razão é que a norma carrega consigo uma carga de “dever ser”, 

consoante preceitua Kelsen (1984, p. 21, 22) 

 

Com o termo “norma” quer-se significar que algo deve ser ou 

acontecer, especialmente que um homem se deve conduzir de 

determinada maneira. [...] Aqui, porém emprega-se o verbo 

“dever” para significar um acto intencional dirigido à conduta 

de outrem. Neste “dever” vão incluídos o “ter permissão” e o 

“poder” (ter competência). Com efeito, uma norma pode não só 

comandar mas também permitir e, especialmente, conferir a 

competência ou o poder de agir de certa maneira. 

 

Assim, segundo Cadermatori e Gomes (2008, p. 100), “se as normas jurídicas não 

descrevem o que é, mas o que deve ser, a ciência do direito não pode descrever ou predizer o 

que será, mas unicamente enunciar que, em determinadas condições definidas pelo 

ordenamento jurídico, devem produzir determinadas consequências”. Dessa feita, retira o 

elemento causal e imputativo tão comum nas ciências naturais, onde se determina facilmente 

que se chove, molha; no Direito não se há esse grau de certeza, mas a possibilidade de que, se 

fornecer entorpecentes, pode ser levado à reclusão. 

Kelsen realça que a ciência jurídica deve apreender a conduta humana enquanto 

esta constitui teor de norma jurídica, ou seja, quando resulta da interpretação normativa de 

fatos (1984, p. 110). Assim, em qualquer situação fática, pode haver direito. Note-se, que o 

papel do cientista do Direito está tão ligado a compreender e descrever a amplitude da norma 

jurídica, e se atos da natureza ou da conduta humana são ou não fenômenos jurídicos dentro 

do plano descritivo previsto na linguagem normativa. Ressalta Kelsen (1984, p. 109): 
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Na afirmação evidente que o objeto da ciência jurídica é o 

Direito, está contida a afirmação – menos evidente – de que são 

as normas jurídicas o objeto da ciência jurídica, e a conduta 

humana só o é na medida em que é determinada nas normas 

jurídicas como pressuposto ou consequência, ou – por outras 

palavras – na medida em que constitui conteúdo de normas 

jurídicas.  

 

Dessa feita, diante de tal purificação do Direito, e da construção científica 

abordada por Kelsen, percebe-se claramente a influência do pensamento liberal kantiano na 

sua obra, pois afirma Bobbio (1984, p. 66, 67), sobre o pensamento do filosófo alemão, que: 

 

[...] quem se apega ao direito positivo, como faz o jurista, não 

poderá nunca estabelecer o que é justo e injusto (quid sit ius), 

mas poderá somente estabelecer se um determinado fato ou ato 

seja lícito ou ilícito sob o ponto de vista jurídico (quid sit 

iuris). Em linguagem moderna, poderíamos dizer que o jurista 

que não domina o direito positivo pode, sim, estabelecer o que 

é válido sob o ponto de vista jurídico (ou o problema da 

validade do direito), mas não o que vale como direito (ou o 

problema do valor do direito).7 

 

Assim, percebemos que, sob a égide do pensamento liberal, formou-se um 

sofisticado sistema filosófico e jurídico que, ao final, propiciou ao Direito um rigor 

metodológico na sua práxis que o impediu de se comunicar com a realidade sócia fática. A 

purificação da conduta humana enquanto fenômeno jurídico interpretado único e 

exclusivamente pela norma jurídica, tornou a atividade humana/conduta-ato distinta e distante 

dos próprios homens. 

Vê-se que a preocupação dos primeiros liberais revolucionários, em criar um 

sistema político e jurídico que impedisse o poder excessivo do Estado contra as liberdades 

individuais dos cidadãos, resultou em uma técnica que se aprimorou com a negação do 

 
7 Na oração “Em linguagem moderna, poderíamos dizer que o jurista que não domina o direito positivo pode, 

sim, estabelecer o que é válido sob o ponto de vista jurídico” há uma incoerência pequena, talvez por erro de 

tradução, ao afirmar que o jurista que não domina o direito positivo pode estabelecer o que é válido sob o ponto 

de vista jurídico. Dentro de uma perspectiva lógica, o jurista – e com a distinção entre direito e moral que 

Bobbio apresenta – deve conhecer do direito positivo para afirmar se há validade ou não. O “não” acerca do 

conhecimento do jurista é um elemento alienígena na estrutura semântica da oração mencionada, devendo ser 

desconsiderado para dar coerência ao texto. 
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próprio Direito Natural – empregado como fundamento axiológico de emancipação dos 

homens frente ao Leviatã – e o tecnicismo jurídico-positivado. 

Por óbvio, não se incorre na puerilidade de se afirmar que a técnica positivista de 

redução do Direito a interpretar atos e fatos da conduta humana ao plano meramente da 

interpretação do texto normativo-jurídico ser um mero reflexo da vontade da burguesia no 

tolhimento de direitos. Ocorre o oposto: a consagração de direitos fundamentais, e o 

desenvolvimento econômico e industrial formataram uma ordem social calcada no respeito 

aos contratos firmados, e na abstenção do Estado. O pensamento positivista, influenciando a 

análise científica do Direito pelos autores e escolas trazidos, apenas demonstram a busca de 

isenção do Estado na aplicação da tutela jurisdicional quando provocado. 

Tão reforçado no positivismo kelseneano a recusa de identificação de Direito 

(norma jurídica) com Justiça (valor), as crises sociais do século XX, já aqui mencionadas, 

exigiram um outro comportamento do Estado.  

Se o arquétipo jurídico consagrado do Estado no modelo do liberalismo jurídico é 

o da sua inatividade no contexto fático-social, sendo totalmente abstencionista, e construiu 

todo um sistema jusfilosófico, hermenêutico, e técnico para não influir na realidade privada, o 

seus opositores procuraram assegurar direitos sociais e coletivos, que requerem um papel 

proativo do ente estatal para sua eficácia. 

Como dito, o quadro social europeu, com a ascensão política do proletariado – 

organizado em associações e sindicatos – favoreceu mudanças na estrutura jurídica do Estado, 

com alterações nas suas constituições. 

Os reflexos eram tamanhos, que temos uma orientação da Igreja Católica, na 

encíclica Rerum Novarum, de 1891, do Papa Leão XIII, preconizando que a propriedade 

privada seja exercida objetivando os fins sociais da sua exploração, afirmando que “o homem 

não deve ter as coisas exteriores por particulares, mas sim por comuns, de tal sorte que 

facilmente dê parte delas aos outros nas suas necessidades” (1891, ?).  

Essa necessidade de uma nova regulação jurídica, em um contexto de 

reivindicações sociais e um crescente movimento de ruptura revolucionária amparada pelos 

ideais socialistas marxistas, é também a busca por um equilíbrio. Nos dizeres de Dimitri 

Dimoulis e Leonardo Martins, em relação à Constituição Alemã de 1919 – paradigma do 
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Constitucionalismo Social – esta seria um “compromisso ou pacto social firmado entre a 

burguesia e as demais forças sociopolíticas existentes à época” (2011, p. 30)8. 

Diante da falência do liberalismo e do rigor formalista da liberdade no mero plano 

da lei, e a ruptura revolucionária que atentaria contra direitos fundamentais, como a própria 

existência da propriedade privada, é necessária uma organização que assegurasse o mínimo de 

igualdade de acesso às oportunidades, e a concretização de parâmetro de justiça social. Era 

preciso assegurar um Estado que permitisse a sobrevivência das pessoas, em condições 

mínimas de existência, quais sejam: educação, saúde, moradia, transporte. 

Nesse sentido, é importante destacar o sentido ético do Estado Social, que nos 

dizeres de Horta reside na “proteção do mais fraco frente aos graves males do mercado” 

(2011, p. 138). Por isso, que o Constitucionalismo sofre grandes alterações, principalmente no 

conteúdo material das novas cartas, em especial, a Mexicana de 1917, e a mais consagrada, e 

Constituição Alemã de 1919. 

Se o Constitucionalismo liberal logrou manter um modelo onde a Carta se 

limitava a proclamar direitos individuais, e a regular a organização político-burocrática do 

Estado, o Constitucionalismo Social regulava questões da atividade econômica e a tratar dos 

direitos sociais, o que nos dizeres de Bercovici (2003, p. 11): 

 

As Constituições elaboradas após o final da Primeira Guerra 

Mundial têm algumas características comuns, como a 

declaração, ao lado dos tradicionais direitos individuais, dos 

chamados direitos sociais, ou direitos de prestação: direitos 

ligados ao princípio da igualdade material que dependem de 

prestações diretas ou indiretas do Estado para serem usufruídos 

pelos cidadãos. Essas novas Constituições consistem em uma 

tentativa de estabelecer uma democracia social, abrangendo 

dispositivos sobre a ordem econômica e social, família, 

educação e cultura, bem como instituindo a função social da 

propriedade. 

 

Com efeito, a instituição da função social da propriedade é um dos institutos que 

melhor apresentam o sinal de ruptura com a velha ordem liberal, e das marcas do Estado 

Social. Essa regulação de ordem coletiva acerca de direitos da ordem estritamente privada, 

 
8 Nesse sentido, Bercovici (2003, p.11, 12). 
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correlacionadas diretamente à atividade econômica expôs a principal ruptura. Por isso, Paulo 

Bonavides (2004, p. 200), assim esclarece que: 

 

O Estado Social, por sua própria natureza, é um Estado 

intervencionista, que requer sempre a presença militante do 

poder político nas esferas sociais, onde cresceu a dependência 

do indivíduo, pela impossibilidade em que este se acha, perante 

fatores alheios À sua vontade, de prover certas necessidades 

existenciais mínimas. 

 

Fruto de um processo de politização de setores mais paupérrimos, a intervenção e 

a ruptura com os valores liberais permitiram uma pluralidade de sistemas políticos dentro da 

alcunha de Estado Social. Nos dizeres de Streck e de Morais (2004, p. 91), essa alcunha social 

tem o condão de acentuar a correção do individualismo capitalista por meio de garantias 

coletivas. 

O Estado Social e suas conquistas constitucionais originam na conquista do 

sufrágio universal, no qual todo o povo vota9, rompendo com o sufrágio censitário, reduto de 

manutenção do statu quo da burguesia, que pretendia se perpetuar no poder político. E, com o 

poder de representação parlamentar, com a eleição de deputados comprometidos com os 

trabalhadores – e sindicatos e associações – teve-se uma mudança legislativa, assegurando 

direitos sociais, conforme explana Bonavides (2004, p. 189). 

A Constituição Alemã de 1919 é paradigmática, porque foi trouxe consigo um 

programa a ser realizado. Porém, tida como instável sem traçar o procedimento de realização 

do seu conteúdo social, nos dizeres de Bercovici (2003, p. 12).  

O contexto político vivido à época propiciou uma politização do direito. Com uma 

construção de direitos sociais advinda da mobilização e organização dos contingentes de 

trabalhadores – sob as mais diversas inspirações, marxistas, socialistas utópicos, anarquistas – 

exigia-se do Estado um papel interventor.  

 
9 Por óbvio, povo no sentido lato sensu, incorporando contingentes de trabalhadores com o mesmo peso de voto 

individual se comparado aos membros das elites e classe média, uma vez que, em boa parte do século XX as 

mulheres não votavam em vários países americanos e europeus, bem como há restrições às crianças, incapazes, 

estrangeiros etc. 
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Nos dizeres de Quintão Soares (2008, p. 200), isso implica em uma “heteronomia 

exarcebada do Estado. Ao impor as normas e delimitar o comportamento da sociedade, o 

aparato estatal viola a natureza mutável do indivíduo e do cidadão, em nome de uma 

autonomia pública”. 

Não por acaso, o termo “heteronomia” foi utilizado pelo insigne pensador 

mineiro. O período do constitucionalismo e do Estado sociais foi demarcado por paixões 

políticas tamanhas, que levaram a radicalizações. Do bolchevismo soviético ao fascismo e ao 

nacional-socialismo, foram manifestações de Estados Sociais, manifestando dentro desse 

contexto político-estatal diferentes regimes, nos dizeres de Bonavides (2004, p. 184). 

É sabida a barbárie que foi imbricada no mundo com a crise do liberalismo, e os 

regimes políticos que foram implantados em diversos Estados, em especial da Europa. O 

nazismo e o bolchevismo soviético exterminaram partes de seus próprios nacionais. A 

Segunda Guerra Mundial nos faz questionar sobre os limites da loucura humana.  

Com efeito, após a convulsão que envergonha a história da humanidade – sem que 

tenhamos deixado de incorrer em atos de delinquência mundial com nossos iguais – o Direito 

pretendeu dar uma nova resposta, com a construção teorética denominada novo 

constitucionalismo, que influiu, sem dúvida, nos marcos do legislador constituinte brasileiro 

de 1988.  

 

1.3 Do sociologismo de Lassale e do positivismo de Kelsen à construção 

paradigmática do neoconstitucionalismo 

 

Sem perspectivas ou mecanismos de imprimir na sociedade e na realidade fática 

determinados direitos sociais cobiçados por parcelas expressivas da sociedade, e o exercício 

do sufrágio ter levado países a regimes ditatoriais, associado ainda às barbáries ocorridas 

durante a Segunda Guerra Mundial, o Direito entrou em grave crise de paradigma. 

A prática do jurista, ainda impregnada dos valores positivistas, de apego irrestrito 

às normas legais escritas ou costumeiras empregadas, tornava a ciência jurídica estamental. A 

construção de novas normas escritas propiciaram verdadeiros abusos na história da 
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humanidade, como, v.g., o holocausto, ao se negar o caráter de igualdade humana aos eslavos 

e ciganos. O Direito precisava de se impor limites, o que para Cambi (2006, p. 665) significa 

que 

 

O direito não pode ficar engessado aos métodos arcaicos, 

engendrados pelo pensamento iluminista do século XVIII. O 

pensar o direito deve passar por um aggionamento para que a 

sua concretização, para não ficar presa a institutos inadequados 

aos fenômenos contemporâneos, não se dissocie da realidade, 

frustrando seu escopo fundamental de abordar a condição 

humana nas múltiplas e complexas relações sociais, políticas e 

econômicas. 

 

Nesse sentido, diante da pluralidade de sistemas políticos que emergiram com o 

Estado Social, e a aplicação do Direito ainda calcado nas premissas liberal-positivistas, era 

importante, segundo Cambi (2006, p. 663) criar 

 

catálogos de direitos e garantias fundamentais para a defesa do 

cidadão perante os abusos que poderiam vir a ser cometidos 

pelo Estado ou por quaisquer detentores do poder em quaisquer 

de suas manifestações (político, econômico, intelectual etc.), 

bem como mecanismos efetivos de controle da Constituição 

(jurisdição constitucional). 

 

Insta destacar, que como já dito, mesmo trazendo direitos sociais e perspectivas de 

intervenção na ordem privatística, o Estado Social não conseguiu concretizar suas pretensões 

firmadas nas Constituições. Afirma Streck e Morais (2004, p. 92) que “o conteúdo social 

adrede ao Estado não abre perspectiva a que se concretiza uma cabal reformulação dos 

poderes vigentes à época do modelo clássico”. Há um problema, da impressão fática das 

premissas constitucionais traçadas. 

Nesse sentido, é importante ressaltar a diferença nítida que o constitucionalismo 

social possui em relação ao neoconstitucionalismo e, nesse sentido, Quintão Soares (2008, p. 

213) esclarece que: 
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No constitucionalismo social pressupõe-se a crença de que a 

arbitrariedade ou abuso de direitos fundamentais pode ser 

evitado mediante o aumento do poder político do Estado para 

melhor controle das relações baseadas nesses direitos. No 

Estado democrático de direito há o pressuposto de que as 

causas destes abusos situam-se nas desigualdades sociais 

geradas pelas condições econômicas, políticas e sociais. 

 

Como vimos, foi nessa ampliação excessiva do conteúdo político, que parcela das 

condições para a consagração do fascismo, nazismo e do bolchevismo soviético advieram. 

Ora, o Direito então, construído nesse pós-barbárie da Segunda Guerra Mundial, passa a 

preconizar um sistema de garantias, no qual a Constituição passaria a ocupar um papel de 

grande protagonismo. Isso influiu diretamente nas construções teoréticas da Constituição, 

enquanto texto jurídico, com relevante construção política, sociológica, econômica, etc. 

O conteúdo das Constituições então muda, e é necessária uma melhor clareza do 

que se trata este documento, a Constituição.  

Para Kelsen, a Constituição é o documento jurídico escrito maior, legitimado 

diretamente pela sua abstração da norma hipotética fundamental. Kelsen (1984, p. 310, 311) 

estabelece dois conceitos de Constituição, o material, pois é desse texto onde se emana a 

regulação da produção jurídica dentro de um ordenamento estatal, e o conceito, formal, como 

texto escrito com conteúdo normativo politicamente importante, cuja alteração se dá por um 

procedimento legislativo com maior rigor e severidade. 

Assim, como já explanado, a Constituição cumpre um papel de regulação do 

Direito, estabelecendo normas do processo legislativo, e ocupa o papel prioritário na teoria do 

escalonamento de normas, um dos importantes sistemas para verificação de validade das 

normas. 

Por outro lado, antes mesmo da contribuição de Kelsen para a ciência do Direito, 

o alemão Ferdinand Lassale, em uma palestra proferida, posteriormente publicada, no século 

XIX, sob profunda inspiração marxista, trouxe um amplo e difundido conceito sociológico de 

Constituição.  

Com simples ilustrações, Lassale assevera que a Constituição escrita é um reflexo 

da organização do poder de um país em um determinado “locus” e marco temporal. A 
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Constituição é a resultante da somatória dos vetores dos componentes de poder, quais sejam, a 

burguesia, os bancos, os militares, as igrejas etc. Assim, para Lassale (2003, p. 79): 

 

Os problemas constitucionais não são problemas de direito, 

mas do poder; a verdadeira Constituição de um país somente 

tem por base os fatores reais e efetivos do poder que naquele 

país regem, e as Constituições escritas não têm valor nem são 

duráveis a não ser que exprimam fielmente os fatores do poder 

que imperam na realidade social: eis aí os critérios 

fundamentais que devemos sempre lembrar.   

 

As contribuições de Lassale e Kelsen, temporalmente respectivas, foram 

substanciais para a Teoria da Constituição, marcadamente divididas entre os grupos ligados 

aos sociologismo jurídico e ao positivismo jurídico. No pós-primeira guerra, com a 

emergência dos Estados Sociais e da inclusão de questões socioeconômicas nas Constituições, 

houve, com a crescente pressão de novos grupos de poder – sindicatos, associações e etc. – no 

ambiente do poder político e jurídico. 

A crise de valor que atingiu o Direito na primeira metade do último século está 

associada à politização do Direito no campo teorético, mesmo não tendo conseguido uma 

concretização dos conteúdos sociais e econômicos previstos, e na técnica do jurista, a 

aplicação do modus operandi do positivismo. Aliás, as ditaduras que avassalaram a Europa no 

século XX foram em momentos de decisão política do povo – ou de sua substancial parte – e 

construídas em parâmetros de “legalidade”. Barroso (2003, p. 290), afirma que: 

 

[...] a decadência do positivismo é emblematicamente 

associada à derrota do fascismo na Itália e do nazismo na 

Alemanha. Esses movimentos políticos e militares ascenderam 

ao poder dentro do quadro de legalidade vigente e promoveram 

a barbárie em nome da lei. Os principais acusados de 

Nuremberg invocaram o cumprimento da lei e a obediência a 

ordens emanada da autoridade competente. Ao fim da Segunda 

Guerra Mundial, a ideia de um ordenamento jurídico 

indiferente a valores éticos e da lei como estrutura meramente 

formal, uma embalagem para qualquer produto, já não tinha 

mais aceitação no pensamento esclarecido. 
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Ou seja, o novo Direito que surge retoma a ideia da segurança, mas com outro 

viés, visando a proteção e o resguardo da humanidade, assegurando a todos direitos 

fundamentais com vistas à vida digna, a não-subjugação dos povos e das pessoas, à promoção 

de uma sociedade mais justa no campo das oportunidades e da distribuição das riquezas. 

Considera que em toda a pessoa há um pouco da gente, razão pela qual não se pode permitir 

mais atos como os que marcaram nossa recente história mundial – dizimações de populações, 

etnias e grupos.  

Tais direitos e o (re)conhecimento dos sujeitos desses direitos têm relação 

umbilical com a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela 

Organização das Nações Unidas, e com ampla aceitação no constitucionalismo, em especial, 

ocidental. Novos direitos, e novos paradigmas para o Direito surgem nesse período pós-

guerra, e Horta (2011, p. 225) acentua que: 

 

É notável, no entanto, a força dos direitos difusos: mesmo não 

tendo um titular preciso, a humanidade parece gradualmente 

acercar-se deles, promovendo novas perspectivas para o Direito 

e o Estado. Não somos titulares desses direitos, eles devotam-

se às gerações futuras e às tradições passadas, anunciando a 

plenitude do homem (de todo homem). Nenhum desses direitos 

deixa de ser tutelado pela humanidade como um todo. No 

plano político, temos os direitos à paz e à autodeterminação 

dos povos, no plano econômico, o direito ao desenvolvimento; 

no plano cultural, o direito ao patrimônio comum (histórico, 

artístico, ambiental e paisagístico) da humanidade, o direito à 

tradição religiosa e o pleno acesso à comunicação; no plano da 

qualidade de vida, o direito ao meio ambiente; no plano das 

relações intersubjetivas, a proteção ao consumidor e a 

proteção à infância e à adolescência. 

 

Com efeito, a gama de direitos e a necessidade de seu respeito – como novo pacto 

político dos povos – influenciou de forma substancial o ordenamento jurídico dos Estados, 

com as Constituições do pós-segunda guerra, e propiciou a ruptura paradigmática de omissão 

e mínima intervenção do Estado. Um novo Direito nasce para uma nova realidade pedida e 

necessária. 

Assim, temos o que vários autores chamam de o “período do 

neoconstitucionalismo”, uma vez que essa segurança e a estabilidade jurídica e política dos 

Estados e das sociedades residiam na preservação e na busca da eficácia do compromisso 
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principiológico carregado nas cartas constitucionais. Nos dizeres de Hesse, a Constituição 

passou a ser um componente das relações de poder, e um dos fatores que asseguram tal “força 

normativa” é a “compreensão da necessidade e do valor de uma ordem normativa 

inquebrantável, que proteja o Estado contra o arbítrio desmedido e disforme” (Hesse, 1991, p. 

19). 

 Para tanto, ganharam as Constituições uma força que passou a influir também no 

cenário político como elemento do poder, visto que nelas estão a estabilidade do Estado e, por 

conseguinte, do pacto político e econômico. E sem dúvida, basilar contribuição teorética para 

esse novo direito e para a compreensão do papel da Constituição nas relações reais de poder 

advém de Konrad Hesse (1991, p. 18), senão vejamos: 

 

[...] a força normativa da Constituição não reside, tão-somente, 

na adaptação inteligente a uma dada realidade. A Constituição 

jurídica logra converter-se, ela mesma, em força ativa, que se 

assenta na natureza singular do presente (individuelle 

Beschaffenheit der Gegenwart). Embora a Constituição não 

possa, por si só, realizar nada, ela pode impor tarefas. A 

Constituição transforma-se em força ativa se essas tarefas 

forem efetivamente realizadas, se existir a disposição de 

orientar a própria conduta segundo a ordem nela estabelecida, 

se, a despeito de todos os questionamentos e reservas 

provenientes dos juízos de conveniência, se puder identificar a 

vontade de concretizar essa ordem. Concluindo, pode-se 

afirmar que a Constituição converter-se-á em força ativa se 

fizerem-se presentes, na consciência geral – particularmente, 

na consciência dos principais responsáveis pela ordem 

constitucional – , não só a vontade de poder (Wille zur Macht), 

mas também a vontade de Constituição (Wille zur Verfassung).  

 

O estudo científico sobre a força normativa da Constituição, com fundamentação 

na teoria hesseniana, é coerente com a descrição do lapso temporal que nos trouxe Cambi, no 

excerto supracitado, uma vez que o Direito agora passa a exigir uma participação e uma 

impressão de seus enunciados nas normas, sobretudo no campo da questão dos direitos e 

garantias fundamentais.  

O Direito, em especial nos países ocidentais, passou a se guiar por esse novo 

paradigma, e a Constituição Federal de 1988 é sintomática nesse sentido, conforme descreve 

Cambi (2006, p. 672): 
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A Constituição [...] é o ponto de partida para a interpretação e a 

argumentação jurídicas, assumindo um caráter fundamental na 

construção do neoprocessualismo. A Constituição brasileira de 

1988 ao contemplar amplos direitos e garantias fundamentais 

tornou constitucionais os mais importantes fundamentos dos 

direitos materiais e processuais (fenômeno da 

constitucionalização do direito infraconstitucional). Deste 

modo, alterou-se, radicalmente, o modo de construção 

(exegese) da norma jurídica. Antes da constitucionalização do 

direito privado, como a Constituição não passava de uma Carta 

Política, destituída de força normativa, a lei e os Códigos se 

colocavam no centro do sistema jurídico. 

 

Ora, tendo superado o paradigma liberal de mínima intervenção do Estado, a 

Constituição é elemento agora com aspectos volitivos na impressão de sua vontade na vida 

real. Essa ruptura paradigmática deu mais ação ao Estado, enquanto agente, uma vez que a 

missão constitucional que já se desenvolvia no início do século XX, antes da Segunda Guerra 

Mundial, com as Constituições Sociais, ainda carecia de elementos políticos e jurídicos para a 

superação do viés positivista.  

Nos dizeres de Cambi, percebemos que até nas relações privadas, como em 

contratos entre particulares, há que se obedecer e se sinalizar cumprimentos aos princípios 

constitucionais. Tanto que já é consagrada no ordenamento jurídico, a função social do 

contrato – antes construção teorética aceita pela jurisprudência dos tribunais – agora, excerto 

do Código Civil, no seu artigo 421, bem como orientado por vários outros princípios 

incidentes, como a solidariedade das partes, boa-fé e etc., que não adentraremos, por não ser 

objeto do presente trabalho. 

Retornando, se o Direito Privado, no seu campo mais íntimo cristalino do 

universo do livre contrato entre os indivíduos, já se vê regido por normas de conteúdo social 

que devem se atentar à Constituição, a propriedade e sua função social receberam tratamento 

especial do legislador constituinte. 

A Constituição Federal de 1988, em sua compreensão sistemática, dá ênfase como 

objetivo fundamental da República a construção de uma sociedade justa, livre e solidária 

(artigo 3º, I); a erradicação da pobreza e da marginalização, bem como redução das 

desigualdades sócio-regionais (artigo 3º, III); e a promoção do bem de todos, sem nenhuma 

forma de preconceitos e discriminações por quaisquer razões (artigo 3º, IV). 
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Sem dúvida, como estratégia de cumprimento de tais objetivos fundamentais 

escolhidos pelo legislador constituinte brasileiro, está a reforma agrária, como instrumento de 

correção de injustiças históricas e perspectiva de um futuro mais justo. A importância da 

reforma agrária é sintetizada pela notícia histórica mui bem descrita de Mesquita (2011, p. 

23): 

 

A História do Brasil é uma história de concentração e exclusão: 

concentração de terras e rendas e, consequentemente, exclusão 

de considerável massa de trabalhadores da possibilidade de 

acesso à terra, ao trabalho e à cidadania. 

 

Assim a Constituição Cidadã, marco jurídico na nossa recente história, é um 

modelo claro do neoconstitucionalismo que pautou o novo direito mundial. Por peculiaridades 

da nossa história, tivemos modelos de constituições sociais, mas o novo constitucionalismo só 

foi consagrado no Brasil com o fim da ditadura militar. O neoconstitucionalismo é o 

paradigma jurídico do Estado Democrático de Direito.  

Como um dos fatores das graves distorções acerca da questão fundiária, o Estado 

brasileiro assumiu, com a Constituição Federal de 1988, a responsabilidade da reforma 

agrária, que, entre outros fins, pretende garantir cidadania, dignidade e acesso ao trabalho. No 

entanto, em muitos casos, requer a desapropriação de grandes propriedades rurais, por meio 

de procedimentos administrativos e judiciais. 

Orientando parcela da nova legislação infraconstitucional, e ainda trazendo um 

novo prisma hermenêutico para as legislações pré-constitucionais, é importante observar 

como ficam direitos fundamentais do indivíduo – como o direito de propriedade (artigo 5º, 

XXII) – e a necessidade do Estado de realizar a reforma agrária, cumprir seus objetivos 

fundamentais elencados, valendo do uso, v.g., de um procedimento civil de contraditório 

limitado, conforme estipula a lei complementar 76/1993. 

Ora, é importante, contextualizando sempre com a história do Estado, ter plena 

noção dos limites dos interesses coletivos, difusos, etc., como também os limites da 

individualidade. Buscar a ponderação para que os interesses de uns não sobreponham à 

coletividade, e que também parcelas de conteúdos coletivos não façam os homens abdicarem 

plenamente de si e das coisas que se apropriam, pela forma legal. 
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1.4 A inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, CF) e a Lei 

Complementar 76/1993: análise da limitação do contraditório e o resguardo 

de direitos do indivíduo 

 

Como visto, logo de plano na filosofia hobbesiana há a atribuição do poder 

jurisdicional exclusiva nas mãos do Estado, como instrumento de controle e paz social. A 

construção teórica levou a caracterizar o Estado Moderno, organizado politicamente por uma 

Constituição, a partir da divisão dos poderes, sendo-lhe atribuídos os poderes do Executivo, 

do Legislativo, e do Judiciário, como vimos também ao discorrermos supra a contribuição da 

filosofia política de Montesquieu. 

Com efeito, essa peculiaridade do poder de julgar, que assegura ao Estado o 

monopólio da violência, a medida que segrega, prende, e em alguns Estados, pode mutilar e 

matar a pessoa, torna a jurisdição uma atividade que exige bastante complexidade para a sua 

definição. A jurisdição está intrinsicamente associada à origem do Estado; o poder do Estado 

existe pela confecção de jurisdição às suas atividades. Nesse sentido, esclarece o magistério 

de Borges (1991, p. 29; 30): 

 

Como já tivemos oportunidade de salientar em outros escritos, 

dentre as várias correntes que procuram precisar a jurisdição, 

três, pela importância e influência que exercem, se destacam: a 

primeira que entende ser a jurisdição a atividade do Estado 

dirigida à realização do ordenamento jurídico; a segunda a que 

declara esta função estatal como sendo a que tem por fim a 

aplicação do direito objetivo a uma pretensão de direito 

material, compondo o litígio e declarando o direito aplicável 

aos fatos levados à apreciação judicial, e a terceira que 

assevera ser a jurisdição um poder-dever do Estado de 

distribuir justiça, aplicando a lei ao caso concreto. No nosso 

entender, salvo melhor juízo, a jurisdição constitui, na 

realidade, um poder-dever. Poder, porque o Estado é o titular 

da jurisdição e a não ser em determinadas hipóteses 

expressamente previstas em lei, como os casos de legítima 

defesa, do estado de necessidade e do desforço possessório, só 

ao Estado cabe fazer justiça. Dever, porque tirando da pessoa o 

direito individual de fazer justiça pelas próprias mãos, a ele 

compete, no exercício de sua titularidade, manter a paz e, 

consequentemente, o primado do direito objetivo ameaçado ou 

violado pelo conflito de interesses deduzido em juízo, lide, 

bem como atender à pretensão das pessoas referentes a 

interesses particulares, não em conflito, mas que pela sua 

importância estão sujeitos à sanção judicial. 
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Razão assiste ao renomado doutrinador goiano em compreender a jurisdição como 

um poder-dever do Estado, pois é o conceito mais próximo da consagração clássica da 

organização estatal como fruto de um pacto político de outrora, na abstração do contrato 

social. Ademais, enquanto Poder equipara-se aos demais, Executivo e Legislativo; já 

enquanto dever, anuncia a inafastabilidade do Estado, e ainda a necessária entrega, ou não, da 

tutela pleiteada.  

Os processualistas Grinover, Cintra e Dinamarco (2004, p. 131) apresentam um 

conceito mais complexo de jurisdição, ampliando a conceituação de Borges. Jurisdição é 

poder, função e atividade, pois: 

 

Como poder, é manifestação do poder estatal, conceituando 

como capacidade de decidir imperativamente e impor decisões. 

Como função, expressa o encargo que têm os órgãos estatais de 

promover a pacificação dos conflitos interindividuais, mediante 

a realização do direito justo e através do processo. E como 

atividade, ela é o complexo de atos do juiz no processo, 

exercendo o poder e cumprindo a função que a lei lhe comete. 

O poder, a função e a atividade somente transparecem 

legitimamente através do processo devidamente estruturado 

(devido processo legal). 

 

É importante ressaltar essa questão do dever de jurisdição, pois, nas diversas 

teorias do processo, é uma característica da jurisdição a inafastabilidade da mesma, quando 

legitimamente provocada. Não se furtando, e sendo vedada a sua escusa, ao Estado, é missão 

processar e julgar determinada lide, fornecendo, ou não, a tutela pleiteada e adequada aos 

fatos a si apresentados.  

Na Constituição Federal, a inafastabilidade da jurisdição nos é apresentada no rol 

de garantias e direitos individuais, previsto no artigo 5º do texto constitucional, no inciso 

XXXV, com a seguinte redação: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”. 

A construção teórica do princípio da inafastabilidade da jurisdição propicia que o 

Estado julgue atos do próprio Estado, não se aplicando apenas a conflitos entre particulares. 

Esclarece Tesheiner, (1993, p. 32), que “o Poder Judiciário não se limita a apreciar hipóteses 
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de lesão a direitos individuais, mas, de modo mais amplo, exerce função de controle da 

legalidade dos atos da Administração”. 

Nesse sentido, o princípio da inafastabilidade da jurisdição nos recorda o que 

trouxemos em páginas anteriores, do sistema de pesos e contrapesos de Montesquieu, na 

medida em que cada poder do Estado carrega um pouco da reserva dos outros poderes, como 

mecanismo de impedimento para que um poder se torne arbitrário sobre outro. Tesheiner 

assim compreende, afirmando que 

 

O princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, surgiu, em 

última análise, do desejo de defender o indivíduo contra o 

Estado, representado nessa relação, pelo Poder Executivo. 

Procurou-se contrapor, ao todo poderoso Executivo, um outro 

Poder, o Judiciário, para fiscalizá-lo e limitá-lo (1993, p. 33). 

 

Assim, percebemos que, mesmo com tantas mudanças substanciais no plano 

político e jurídico, desde a fundação do Estado Moderno, certos institutos se mantêm 

retumbantes. O liberalismo político deixou marcas indeléveis, como a organização e 

separação dos poderes do Estado, com construções teoréticas como a relacionada à 

inafastabilidade da Jurisdição como instrumento de impedimento do abuso autoritário. 

Como dito por Grinover, Cintra e Dinamarco, no trecho supra transcrito, a 

jurisdição enquanto poder, função e atividade somente aparece no processo, desde que seja 

devido legalmente. A Constituição Federal estabelece, também como direitos e garantia 

fundamentais, no inciso LV, que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a 

ela inerentes”. Sobre tais garantias, ressalta Monteiro (2011, p. 730): 

 

Contraditório e ampla defesa são manifestações inerentes ao 

Estado Constitucional. Em sua concepção originária, o 

contraditório era visto exclusivamente como a necessidade de 

dar ao jurisdicionado a possibilidade de se manifestar sobre as 

alegações da parte contrária, o que, ademais, era decorrência da 

lógica da própria estrutura dialética do processo e do princípio 

da isonomia. Atualmente esse conceito ganhou outros 

contornos muito mais abrangentes, incluindo a própria figura 

do magistrado, que deve “preparar” o provimento jurisdicional 

em conjunto com as partes. [...] De ampla abrangência, 

portanto, o princípio do contraditório, como já se disse, é uma 
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das vertentes, talvez a mais importante delas, do princípio do 

devido processo legal. Não se pode pensar em “processo justo” 

sem que este tenha se desenvolvido sob o crivo contraditório. 

 

As garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, relacionados à 

devida legalidade do processo, são outros reflexos substanciais de como há corpos do 

liberalismo político vigente no nosso ordenamento jurídico, e de necessária exequibilidade e 

exigibilidade para a promoção da justiça. São direitos que buscam a isonomia das partes, e 

oponíveis contra o Estado, na figura do magistrado, enquanto instrutor do litígio apresentado. 

Tal entendimento é respaldado por Monteiro (2011, p. 731): 

 

O contraditório, portanto, é uma importante limitação à atuação 

do Poder Estatal que tem por finalidade humanizar a forma 

pela qual o Estado, no exercício do jus imperii, pratica atos de 

força contra a liberdade e contra a propriedade dos seus 

súditos. Por essa razão é que tal princípio encontra-se previsto 

na Constituição Federal como direito fundamental do cidadão, 

insuscetível de ser alterado, mesmo que por emenda 

constitucional (art. 60, §4º, IV, da Constituição Federal). 

 

Portanto, são sob premissas do liberalismo político, que importantes garantias do 

processo fazem subsistir o Estado Democrático de Direito, nos termos pretendidos pelo 

legislador constituinte de 1988. Realça-se que as premissas liberais de outrora ganharam 

ressignificados com o neoconstitucionalismo. No entanto, continuam válidas e compatíveis as 

razões que as fizeram assim ser editadas – a recusa ao autoritarismo, ao abuso de poder e à 

violação de direitos dos indivíduos. 

É nesse sentido, que devemos observar que a legitimidade do procedimento de 

desapropriação não pode recusar aos indivíduos expropriados o questionamento judicial dos 

atos da Administração, bem como do próprio Presidente da República. Tal apontamento se 

faz, pois estabelece a Constituição Federal que o procedimento cível será sumário: 

 

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, 

para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja 

cumprindo sua função social, mediante prévia e justa 

indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de 

preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte 
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anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização 

será definida em lei. 

[...] 

§ 2º - O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, 

para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor a ação 

de desapropriação. 

§ 3º - Cabe à lei complementar estabelecer procedimento 

contraditório especial, de rito sumário, para o processo judicial 

de desapropriação. 

[...] 

 

Como sabido, a função social do imóvel agrário é disciplinada no artigo 186 da 

Constituição Federal, sendo assim caracterizado pelo aproveitamento racional e adequado; 

utilização adequada dos recursos naturais e necessária preservação ambiental; respeito à 

legislação trabalhista; e exploração que ofereça bem estar aos proprietários e aos 

trabalhadores. 

Para dar cumprimento aos dispositivos transcritos, a Constituição Federal 

estabelece que a legislação regulamentadora do parágrafo terceiro do artigo 184 terá um 

contraditório especial, ou seja, com limitação do conteúdo a ser questionado pelo 

expropriando durante o curso da ação desapropriatória. E a lei regulamentadora, a Lei 

Complementar 76/1993, assim dispõe: 

 

Art. 1º O procedimento judicial da desapropriação de imóvel 

rural, por interesse social, para fins de reforma agrária, 

obedecerá ao contraditório especial, de rito sumário, previsto 

nesta lei Complementar. 

Art. 2º A desapropriação de que trata esta lei Complementar é 

de competência privativa da União e será precedida de decreto 

declarando o imóvel de interesse social, para fins de reforma 

agrária. 

§ 1º A ação de desapropriação, proposta pelo órgão federal 

executor da reforma agrária, será processada e julgada pelo juiz 

federal competente, inclusive durante as férias forenses. 

[...] 

Art. 9º A contestação deve ser oferecida no prazo de quinze 

dias e versar matéria de interesse da defesa, excluída a 

apreciação quanto ao interesse social declarado. 

[...] 
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Ora, há um complicador no procedimento cível de desapropriação. Em que pese 

toda a justificação histórica da questão fundiária no Brasil, bem como do grave quadro de 

concentração de terras10, há um achatamento perigoso de direitos individuais – como a 

vedação ao questionamento da declaração de interesse social da propriedade, principal ponto 

de defesa – que prejudica a legitimação da reforma agrária pelo método adotado. 

Há a vontade constitucional de se realizar reforma agrária, como instrumento de 

efetivação dos objetivos constitucionais, e para tanto foi construída, posteriormente a vigência 

da Constituição Federal de 1988, uma série de normas que buscaram garantir a eficácia das 

normas e sua alteração no plano fático, das relações sociais. 

 No entanto, as normas que foram editadas para que o Estado promova a 

distribuição das terras impedem que o proprietário da terra defenda o seu direito de 

propriedade, trazendo para a ação desapropriatória a discussão do interesse social declarado. 

A matéria de defesa se resigna a questionar o valor depositado ou, em caso de desapropriação 

parcial, o tamanho da área remanescente, quando restar inferior a da pequena propriedade 

rural. 

É de sabença geral que grande parte dos tribunais brasileiros considera a 

propriedade produtiva insuscetível de desapropriação, por força do artigo 185, II. É por isso 

que a maioria absoluta dos procedimentos desapropriatórios reside sobre os cumprimentos 

dos índices de Grau de Utilização da Terra (GUT), e Grau de Eficiência na Exploração 

(GEE), consoante determina o artigo 6º da Lei 8.629/1993.  

No entanto, considerando o princípio da unidade da constituição, que deve ser 

interpretada de forma sistêmica, coerente entre si e não-fragmentada, informa-nos Farias 

(2011, p. 31) que: 

 

[...] o Tribunal de Contas da União exarou o Acórdão 

557/2004, relativamente ao processo nº 005.888/2003-0, por 

meio do qual recomendou ao Incra o seguinte: “9.4.4. elabore 

norma técnica e adote as demais medidas cabíveis, com o apoio 

 
10 Em 2003, o Índice de Gini da concentração fundiária brasileira foi calculado em 0,816; em uma escala que 

varia de 0 (zero) a 1 (um), e quanto mais próximo de um, maior a concentração, conforme nos relata Girardi 

(2009). 



50 

 

do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente, a fim de conferir efetividade aos 

incisos II a IV do art. 9º da Lei 8.629/93”. Visando dar 

cumprimento àquela decisão, a Consultoria Jurídica do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário elaborou o Parecer 

Conjunto/CPALNP-CGAPJP/CJ/MDA/nº 011/2004 

(VAF/MPJ), o qual, aprovado pelo Ministro de Estado para os 

fins do artigo 42 da Lei Complementar 73/93, tornou-se 

vinculante para a autarquia agrária. O referido parecer 

enfrentou explicitamente a possibilidade de o imóvel, ainda 

que produtivo do ponto de vista economicista vir a sofrer a 

desapropriação-sanção nas hipóteses em que violar qualquer 

dos demais aspectos da função social da propriedade. 

 

Mesmo dentro da ótica limitada dos nossos tribunais, que negam na sua técnica 

jurídica, dar eficácia à plenitude do conceito de função social expresso no artigo 186, e fator 

causador da desapropriação, como determinado no artigo 184, todos da Constituição Federal, 

a limitação do conteúdo do contraditório expresso na Lei Complementar 76/1993 é aplicável a 

qualquer procedimento desapropriatório, seja qual for o fato ensejador: descumprimento dos 

índices de produtividade, desrespeito à legislação ambiental, trabalhista etc. 

Assim, limitando conteúdos de defesa do direito de propriedade, o indivíduo não 

se sujeita ao tolhimento da propriedade, mas sim da própria jurisdição. Ora, se o contraditório 

e ampla defesa são garantias do devido processo legal, e são princípios de necessária 

observação como proteção dos indivíduos frente ao Estado, retorna-se a tempos de 

arbitrariedade absolutistas – o sujeito refém do Leviatã, que estabelece até sua defesa. 

A esfera aqui foge do confronto entre direito de propriedade individual e o esforço 

do Estado para garantir cumprimento da função social, ou realizar sua missão constitucional 

de erradicar a fome e a miséria, oferecendo dignidade a todos. A questão é maior: negar 

fundamentos do Estado Moderno, como o próprio exercício da sua jurisdição – uma vez que 

se exclui matéria de apreciação – em xeque com tal cerceamento de conteúdo de defesa, 

necessário e correlato à matéria da desapropriação. 

Por óbvio, como os atos da Administração são presumidos como legais, por força 

tanto do princípio da legalidade no artigo 37, e pela correspondência do ato com a norma 

constitucional originária que prevê o contraditório especial. Não se questiona, portanto, a 

constitucionalidade ou não da limitação do conteúdo da contestação previsto na Lei 

Complementar 76/1993. Considerando a presunção de legalidade sobre o decreto declaratório, 

gerando força executiva, leciona Cretella Júnior (1998, p. 91): 
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A declaração (da necessidade pública, da utilidade ou do 

interesse social) é ato administrativo e, como tal, dotado de 

auto-executoriedade. Ao ser editado e publicado o ato no órgão 

oficial autorizado, a declaração expropriatória entra 

imediatamente a produzir efeitos que se projetam no mundo 

jurídico e no mundo fático, efeitos jurídicos imediatos e efeitos 

jurídicos reflexos. Efeitos imediatos sensíveis no mundo dos 

fatos e também no mundo jurídico. Efeitos jurídicos e efeitos 

econômicos. 

 

Tal vedação de conteúdo não é novidade, pois o artigo 9º do Decreto-Lei 

554/1969 também limitou a contestação a versar sobre o valor depositado pelo expropriante, 

ou sobre vício do processo judicial e, segundo o próprio artigo 12 da mesma lei, isso se aplica 

às desapropriações por interesse social. Versando ainda sobre a antiga imposição legal, afirma 

Gischkow (1988, p. 199, p. 200): 

 

O referido art. 9º veda ao Poder Judiciário, no processo de 

desapropriação, decidir se se verificam ou não os casos de 

utilidade pública. Apesar de manifesta impropriedade de 

redação, pois seria absurda verificar a existência de utilidade 

pública em desapropriação por interesse social, o que o 

legislador extravagante pretendeu foi determinar a aplicação do 

princípio vedatório da verificação da legitimidade da causa da 

desapropriação no processo correspondente. Significa que o 

art. 12 pretendeu vedar ao Poder Judiciário qualquer decisão 

sobre a verificação ou não de casos de interesse social nos 

processos de desapropriação de imóveis rurais situados nas 

áreas declaradas prioritárias para fins de Reforma Agrária. 

 

Portanto, nesse vasto precedente e considerando que os atos administrativos são 

presumidos como legais, a tecnologia jurídica buscou na declaração judicial da produtividade 

uma forma de levar a questão do laudo administrativo do INCRA ao crivo do contraditório 

judicial.  

Considerando que o INCRA avalia a produtividade em procedimento 

administrativo em um dado lapso temporal, mesmo oferecendo ao expropriando direito de 

impugnar seus laudos, a declaração de produtividade judicial visa questionar o resultado 

obtido do INCRA, sob agora o manto da jurisdição e do Poder Judiciário, órgão apropriado 

para a resolução de quaisquer conflitos humanos aos quais seja aplicável o direito objetivo. 
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Assim, por meio dessa construção da técnica de ordem prática dos advogados, o 

processo desapropriatório pode ser suspenso por força liminar – uma vez que o artigo 6º, I, da 

Lei Complementar 76/1993 manda a imissão na posse pela União – até que se resolve a lide 

pelas vias processuais, aí sim, com o questionamento do caráter de interesse social ou não do 

imóvel pelo cumprimento da função social, o que será objeto de estudo mais adiante. 

Portanto, por intermédio da tecnologia jurídica, o procedimento desapropriatório 

tem a sua legitimação completa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. O 

manejo dessa ação faz chegar ao Judiciário a discussão sobre o interesse social, então vedado 

no curso da ação desapropriatória pelos motivos já explanados. 

O Estado Constitucional cumpre sua missão de realizar reforma agrária e, para 

tanto, especifica as forma procedimentais como pretende imprimir na realidade fática o 

conteúdo normativo-programático estabelecido na Constituição.  

Isso não implica, por óbvio, que, para se alcançar fins históricos e 

constitucionalmente pretendidos – como uma justa distribuição fundiária e igualdade de 

acesso de oportunidade à propriedade da terra – se ignore os fundamentos da fundação do 

próprio Estado, que, seja Moderno, Liberal, Social ou Constitucional, sempre esteve calcado 

na ideia e na função, dever e atividade jurisdicionais a todos os indivíduos. 

O exercício desse direito de ação, questionando os fundamentos da declaração de 

interesse social, dá legitimidade ao procedimento estatal de reforma agrária. Não se trata de 

um manifesto em defesa do latifúndio, mas uma compreensão de que nosso sistema 

constitucional não elidiu o direito de propriedade, tampouco, permite a negação do direito de 

ação – próprio e devido para a provocação da atividade jurisdicional – aos que se achem que 

tenham tido direitos violados, ou se sintam no risco motivado de tê-los. 

Ademais, em que pese a missão constitucional de se realizar reforma agrária e 

minimizar os efeitos da histórica desigualdade social no campo, com intuitos sociais e 

coletivos, não são ignoradas a existência do direito de propriedade, do regime de economia de 

mercado, e da liberdade de iniciativa dos particulares, no nosso ordenamento. 

Ou seja, o legislador constituinte não pretendeu erradicar todos os direitos 

individuais, nem sequer obstar o acesso à jurisdição. A Constituição Federal alberga e tutela 

tanto direitos individuais, quanto coletivos, sem prejuízo de fazer o indivíduo sob o jugo do 

Estado e da coletividade, e sem permitir também a livre discricionariedade do proprietário sob 
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os demais. Há compatibilização de direitos, e a escolha pela reforma agrária não implica na 

negação do direito de propriedade, nem faculta à Administração poderes que impeçam a 

defesa dos desapropriandos. 

Assim, a Constituição Federal representa uma renovação paradigmática dos 

conflitos entre direitos individuais e coletivos. Não há mais uma compreensão distorcida de 

suposta oposição entre direitos da individualidade e da coletividade. Há compatibilização de 

direitos e uma reformação do Estado, que não prescinde das conquistas do individualismo 

liberal, especialmente no campo político, mas não recusa um papel pró-ativo na erradicação 

de desigualdades com raízes pretéritas. Nesse sentido, Sousa (2009, p. 10) esclarece que: 

 

O texto constitucional de 1988 promove o importante 

arcabouço legal para institucionalização de uma rede de 

proteção e promoção social ampla e consistente. Nossa carta 

incorpora uma concepção de um Estado que seja a busca de 

uma síntese superior de integração e transcendência entre as 

conquistas do estado liberal, os direitos e garantias individuais, 

a afirmação da dignidade da pessoa humana e dos grupos 

intermediários como a família, as comunidades, o 

compromisso com as liberdades públicas, democráticas. Ao 

mesmo tempo incorpora as grandes conquistas do estado do 

bem estar, no que se refere aos direitos dos trabalhadores, dos 

pobres, das minorias, dos mais fragilizados, apontando também 

para vigorosas políticas de inclusão, de justiça social, como nós 

estamos, hoje, implementando no Brasil. 

 

Assim, não há que se falar da existência entre uma tensão entre socialismo e 

liberalismo, discurso hegemônico até o fim da Guerra Fria. A Constituição Federal promoveu 

uma fusão de seus horizontes, onde se pratica justiça social, não deixando de resguardar 

direitos dos indivíduos, sobretudo no questionamento de certos conteúdos, provocando-se 

legitimamente a jurisdição em completo, garantias absolutas contra uma face autoritária do 

Estado-Leviatã.  

Nesse sentido, a nominada “Ação Declaratória de Produtividade”, face ao 

procedimento adotado pelo legislador ordinário em atinência à previsão constitucional do rito 

sumário de contraditório especial, garante a legitimidade do procedimento estabelecido 

quando controversa a questão do cumprimento da função social, já que garante a discussão 

judicial dos fundamentos do decreto declaratório de interesse social do imóvel agrário 

suscetível à desapropriação.  
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Mais que interesses de trabalhadores e latifundiários, é a garantia que o Estado 

observa direitos fundamentais, e aceita sua limitação pelos princípios da jurisdição, durante o 

curso do procedimento desapropriatório. Resta, por fim, analisar a natureza de tal tutela, bem 

como sua extensão, objeto primordial da presente pesquisa. 
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2. DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 

DESAPROPRIAÇÃO AO DECRETO PRESIDENCIAL 

 

2.1. O estabelecimento da competência do INCRA 

 

A avaliação do cumprimento da função social da propriedade, em sua completude, 

economicista, socioambiental, e juslaborista e de bem-estar é de incumbência do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária, como explana Farias (2011, p. 37). Tal 

determinação consta na Lei nº 8.629/1993: 

 

Art. 2º A propriedade rural que não cumprir a função social 

prevista no art. 9º é passível de desapropriação, nos termos 

desta lei, respeitados os dispositivos constitucionais. 

§ 1º Compete à União desapropriar por interesse social, para 

fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja 

cumprindo sua função social. 

§ 2o Para os fins deste artigo, fica a União, através do órgão 

federal competente, autorizada a ingressar no imóvel de 

propriedade particular para levantamento de dados e 

informações, mediante prévia comunicação escrita ao 

proprietário, preposto ou seu representante. 

 

A referida lei faz menção ao órgão federal competente, pois é de competência da 

União a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. O órgão federal 

competente para a aferição do cumprimento da função social da propriedade é o INCRA, nos 

termos da Lei nº 4.504/1964: 

 

Art. 16. A Reforma Agrária visa a estabelecer um sistema de 

relações entre o homem, a propriedade rural e o uso da terra, 

capaz de promover a justiça social, o progresso e o bem-estar 

do trabalhador rural e o desenvolvimento econômico do país, 

com a gradual extinção do minifúndio e do latifúndio. 

Parágrafo único. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária será 

o órgão competente para promover e coordenar a execução 
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dessa reforma, observadas as normas gerais da presente Lei e 

do seu regulamento.11 

 

A função social da propriedade do imóvel rural é cumprida por uma série de 

critérios, que dialogam com diversos ramos do Direito, porém para fins de reforma agrária é o 

INCRA o órgão que responsável por aferir o cumprimento, como explana Farias (2011, p. 

37): 

 

[...] não existe óbice para que o Incra realize fiscalização dos 

aspectos ambientais, trabalhistas e de bem estar certificando as 

ocorrências no respectivo laudo. Tal se dá em virtude de que a 

competência da Autarquia não consiste apenas em aferir a 

produtividade econômica, mas em fiscalizar o cumprimento 

das condicionantes da função social da propriedade, que 

abrange, com já visto, as funções ambientais, trabalhistas e de 

bem estar. 

 

Tal entendimento se dá por aplicação do mencionado dispositivo do artigo 16 da 

Lei 4.504/1964, cumulado com o também já citado artigo 2º do Decreto-Lei 1.110/1970, 

cumulado também com o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 8.629/1993, que estabelece ao 

INCRA a competência para aferimento da função social da propriedade do imóvel rural. 

Logo, essa competência se estende a todos os componentes caracterizadores do fiel 

cumprimento da função social. 

Portanto, somente a União, por intermédio da sua autarquia agrária especializada, 

o INCRA, pode aferir o cumprimento da função social da propriedade, e declarar o mesmo de 

interesse social para fins de Reforma Agrária. Importante destacar que o Parecer 

Conjunto/CPALNP-CGAPJP/CJ/MDA/nº. 011/2004 (VAF/JMPJ) permite que a Autarquia 

Agrária realize fiscalizações conjuntas com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

(IBAMA) e com o Ministério do Trabalho, para aferir, respectivamente, o cumprimento da 

função socioambiental e juslaborista do imóvel rural, como dissertado na página 73 do 

presente trabalho. 

 
11 O Decreto-Lei 1.110/1970 estabeleceu a criação do INCRA, e no seu artigo 2º dispôs: “Passam ao INCRA 

todos os direitos, competência, atribuições e responsabilidades do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária 

(IBRA), do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário (INDA) e do Grupo Executivo da Reforma Agrária 

(GERA), que ficam extintos a partir da posse do Presidente do nôvo Instituto”. 
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Todavia, Farias (2011, p. 35) ressalta que a competência privativa da União não 

inibe que os demais entes federados também realizem a desapropriação de imóveis agrários e 

destine-os à reforma agrária, desde que paguem previamente justa indenização. 

 

2.2. O conceito de imóvel rural  

 

A Lei 8.629/1993 estabelece, no inciso I do seu artigo 4º, que imóvel rural é “o 

prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se 

destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial”. É 

tautologia afirmar que a meta para a realização da reforma agrária é a desapropriação de 

imóveis rurais. 

A caracterização do imóvel rural pela destinação da propriedade, independendo da 

sua localização, é também respaldada no inciso I do artigo 4º da Lei 4.504/1964. No entanto, 

o artigo 29 da Lei 5.172/1966, que instituiu o Código Tributário Nacional, afirmou que 

imóvel rural, para critérios tributários, é aquele estabelecido fora da zona urbana do 

município. 

 Alterando tal previsão do Código Tributário Nacional, adveio o artigo 6º da Lei 

5.868/1972, que regulamenta o Sistema Nacional de Cadastro Rural, alterando a Lei 

5.172/1966, estabelecendo que a área superior a um hectare, e destinada à atividade agrária, é 

imóvel rural, devendo ser incidido o Imposto Territorial Rural, independente de sua 

localização, e isso reforça a teoria da destinação. 

Insta destacar que no Recurso Extraordinário 93.850-8/MG, o artigo 6º da Lei 

5.868/1972 foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, visto que o 

Código Tributário Nacional é lei complementar, e a referida Lei 5.868/1972, é lei ordinária. 

Em razão disso, o Senado Federal publicou a Resolução nº 313 de 1983, suspendendo a 

execução do referido artigo impugnado pela Corte Constitucional. 

O entendimento para fins tributários é de que a localização é o critério para 

estabelecimento do caráter rural ou urbano da propriedade. No entanto, em 1993, a Lei 8.629, 

como já trouxemos, optou pela teoria da destinação do imóvel, ao regulamentar os 

dispositivos do Capítulo III, do Título VII, da Constituição Federal. 
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Para a melhor definição, é importante também reforçarmos a ampliação do 

conteúdo normativo sobre o Imposto Territorial Rural, em razão do advento da Constituição 

Federal de 1988, agora como mensurador do cumprimento da função social da propriedade, 

na redação da Lei 9.393/1996: 

 

Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, 

de apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o 

domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora 

da zona urbana do município, em 1º de janeiro de cada ano. 

§ 1º O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de 

interesse social para fins de reforma agrária, enquanto não 

transferida a propriedade, exceto se houver imissão prévia na 

posse. 

 

Aqui, há a definição de imóvel rural como aquele que necessariamente esteja 

localizado fora da zona urbana do município, o que faz revogar o inciso I, do artigo 4º, da Lei 

8.629/1993, pelo critério da superveniência de lei nova. No entanto, Marques (2009, p. 31, 32) 

defende ideia oposta, ao afirmar que: 

  

Considerando-se que essa lei [Lei 8.629/1993] é também 

hierarquicamente inferior à Lei Complementar n. 5.172/66, há 

de se concluir que a decisão da Excelsa Corte de Justiça, acima 

noticiada, deve ser encarada apenas como um entendimento de 

que a discussão só ganha realce quando estão em jogo as 

questões tributárias. Não há de se considerar derrogadora 

daqueles preceitos legais que abrigam o critério da destinação 

para caracterizar o imóvel rural. Mas a Lei n. 9.393 de 

19.12.1996, que agora dispõe sobre o ITR, insistiu no critério 

da localização. 

 

Se o inciso I do artigo 4º da Lei 8.629/1993 adota a teoria da destinação para a 

configuração do imóvel ser rural ou não, como elemento para aferir o cumprimento da função 

social da propriedade; e a Lei 9.393/1996 estabelece a teoria da localização para a 

configuração da ruralidade do imóvel, e também como mensuradora da função social da 

propriedade. Está claro, portanto, que tendo a mesma finalidade – averiguar ou não o 

cumprimento dos deveres da propriedade – a última lei revogou a anterior.  
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Ademais, o legislador constituinte procurou associar as propriedades em área 

urbana à regência da orientação do plano diretor dos Municípios, e com os seus critérios de 

cumprimento ou não da função social, não se aplicando as normas do Direito Agrário, como a 

Lei 4.504/1964, ou a Lei 8.629/1993. O inciso VII do artigo 30 da Constituição estabelece 

que compete aos Municípios “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 

mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. 

Dessa feita, além do inciso I do artigo 4º da Lei 8.629/1993 ter sido revogado pelo 

artigo 1º, caput da Lei 9.393/1996, há ainda a mácula da inconstitucionalidade, pois a 

regência do solo urbano se dá pelas normas do Direito Municipal, não do Direito Agrário, 

como afirma Paulsen (1997, p. 95): 

 

Vê-se que adotou [a Lei 8.629/1993] o critério da destinação, 

na esteira do que já constava no artigo 4º do Estatuto da Terra. 

Mas o legislador ordinário andou de forma equivocada, sem 

perceber que a Constituição Federal traz, de forma implícita, a 

definição de imóveis rurais e urbanos, utilizando-se, para tanto, 

o critério da localização. De fato, da leitura dos capítulos Da 

Política Urbana e da Política Agrícola e Fundiária e da 

Reforma Agrária, ambos do título Da Ordem Econômica e 

Financeira, é o que se tira. A Constituição vinculou a expressão 

propriedade urbana à cidade, prevendo que deve atender às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 

plano diretor aprovado pela Câmara Municipal. Quando a 

Constituição se refere a imóvel rural, por sua vez, o faz em 

contraposição a imóvel urbano. 

 

Não é coerente para o sistema jurídico que um imóvel seja considerado rural para 

o direito agrário e urbano para o direito tributário, razão pela qual tal conflito deve ser 

resolvido pela hierarquia da norma e pelo critério cronológico como apontado supra. 

No entanto, a técnica conceitual advinda da leitura estrita dos textos legais pode 

permitir, já que o conceito de imóvel rural na lei tributária revogou o conceito expresso na lei 

agrária, que imóveis localizados na zona urbana, que desenvolvem prioritariamente atividade 

agrária ou tem o condão de fazê-lo, fiquem imunes ao cumprimento da sua função social da 

propriedade do imóvel rural, conforme expressa o artigo 184 da Constituição Federal. Ou 

seja, uma área em que há potencial produtivo agrário e com vocação para tal, ou mesmo que 

cujo exercício não respeite às legislações ambientais e juslaboristas, v.g., ficaria no vácuo da 

conceituação legal. 
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Nesse sentido, preferimos adotar a construção teorética de que o legislador 

quando denominou o imóvel rural, quis dizer na verdade do imóvel agrário, aquele que se 

desenvolve atividades agrárias, podendo, sim, estar na zona rural, ou na zona urbana, 

conforme ressalta Rezek (2010, p. 36, p. 37):  

 

[...] a legislação brasileira confunde o imóvel localizado na 

zona rural com aquele destinado à atividade agrária. Mistura-

se, em meio a um emaranhado de contradições, o tratamento 

jurídico conferido a ambos. Leis agrárias costumam regular o 

imóvel rural não agrário, como as reservas florestais e os sítios 

de recreio. Por vezes, o intérprete fica deslocado, sem poder 

identificar qual o conceito de imóvel rural que a lei, naquela 

previsão está utilizado. O próprio legislador se confunde. 

 

Ademais, assevera Rezek (2010, p. 45) que o Direito Agrário não deve confundir 

as realidades rurais e agrárias: 

 

No moderno Direito Agrário, não se pode aceitar tal mistura. 

Devem as realidades distintas se submeterem a tratamentos e 

considerações distintas. Aquilo que diz com o rural será aceito 

e estudado no Direito Agrário só enquanto instrumento para a 

realização da atividade agrária, objeto de nossa disciplina. Para 

o agrarista, não podem se encontrar no mesmo patamar o rural 

e o agrário, o rus e o ager. O primeiro é garantidor do 

segundo, sua importância é instrumental. 

 

A própria etimologia da palavra rural, do latim ruris, já indica necessariamente 

que é fora da zona urbana da cidade, como adverte Rezek (2010, p. 49). Há um equívoco na 

legislação ao tratar do imóvel agrário como rural, pois “é precisamente o imóvel agrário, que 

encontra seu conceito legal no citado inc. I do art. 4º do Estatuto da Terra, atualizado, após a 

Constituição Federal de 1988, pelo coincidente inc. I do art. 4º da Lei 8.6629/93”, como 

afirma Rezek (2010, p. 47).  

Essa solução conceitual proposta, de que a reforma agrária tem por objeto o 

imóvel agrário respeita a vocação do prédio em questão, e lhe proporciona qual função social 

da propriedade lhe deve incidir – a do imóvel tipicamente urbano, ou a do imóvel que 

desenvolve atividades agrárias. Dá-se coerência à fiscalização do cumprimento da função 



61 

 

social da propriedade, estabelecendo quais são as obrigações positivas incidentes no 

proprietário.  

Por isso apresenta Rezek (2010, p. 80) que o imóvel agrário pode ser localizado 

na zona rural, como de regra, ou na zona urbana. No entanto, incidirá sobre ele os deveres e 

possibilidades sancionatórias previstas na cumulação do artigo 184 com o artigo 186, ambos 

da Constituição Federal. 

No entanto, pelo fato do legislador tantas vezes mencionar imóvel rural, adotamos 

a conceituação de imóvel agrário, mas referindo, apenas por forma didática, de imóvel rural, 

pelo estudo de caso e normas que será feito. 

A utilização ou possibilidade de se serem ali exercidas atividades agrárias são 

componentes necessários para a caracterização do conceito de imóvel rural. Mister a 

compreensão de atividades agrárias, muito bem lecionada por Laranjeira (1975, p. 36) que: 

 

O ponto de partida para a verdadeira caracterização da matéria 

jus-agrarista encontra-se, substancialmente, no que hemos de 

designar por elemento ruralidade. Este vem sempre preso à 

ideia de espaço fundiário, em que se deva desenvolver uma 

atividade de produção e/ou de conservação de recursos 

naturais, vinculando-se, pois, à noção de trato da terra, do que é 

ager, ou rus. 

 

O conteúdo da atividade agrária que se desenvolve no seio do imóvel rural não 

está restrito à produção primária, como nas atividades de agricultura, pecuária, 

hortifrutigranjeiros e extrativismo animal e vegetal. Laranjeira ressalta que as atividades 

secundárias, como beneficiamento e transformação dos frutos da terra, também são atividades 

agrárias, bem como o escoamento e a relação de serviços intrínsecos a melhor exploração da 

produção e da conservação do solo (1975, p. 36, 37). Em melhores palavras, o conjunto de 

atividades características da agrariedade e ruralidade, segundo Laranjeira (1975, p. 53): 

 

[...] vai adiante do que traduzimos como “agricultural” – 

lavoura, pecuária e hortigranjeira – indo conter, mas num senso 

técnico-conceitual diverso, o destacado extrativismo, bem 

como a agroindústria e as atividades complementares de 

escoamento de produção. Em razão disso deve o mesmo dispor 

basicamente da problemática do ordenamento do sistema 
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fundiário, alcançando daí o meio melhor da composição física 

das terras e a indispensável política de conservação dos 

recursos naturais. 

 

Dessa feita, a localização do imóvel na zona rural não implica em desconhecer 

que o imóvel sujeito ao cumprimento da função social, nos moldes do artigo 184 da 

Constituição Federal, é o que tenha atividade agrária ali desenvolvida, para fins de reforma 

agrária, ou seja, a destinação do imóvel é elemento necessário para a configuração do imóvel 

rural. 

Há ainda outro conteúdo, no inciso I do artigo 4º da Lei 8.629/1993, também 

presente no inciso I do artigo 4º da Lei 4.504/1964, componente para a conceituação do 

imóvel rural. Trata-se da continuidade do imóvel, ou seja, considerando toda a extensão da 

área aproveitada e desenvolvida a atividade agrária, independentemente do número de 

matrículas que o imóvel possua junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Tal matéria é 

esclarecida por Santos (2011, p. 65): 

 

Por “área contínua”, entende-se a continuidade da exploração 

econômica exercida pelo titular, a continuidade do 

empreendimento, da utilidade econômica extraída do bem, e 

não apenas a continuidade do imóvel sob aspecto físico, 

material, de indivisibilidade do bem. 

 

Assim, v.g., se dado imóvel possui um rio que o atravessa, e tal curso d’água é o 

limite entre dois Municípios, ou mesmo entre dois Estados, considera-se toda a continuidade 

do imóvel, mesmo havendo aí, ao mínimo, duas matrículas, uma referente a cada gleba 

pertencente a cada ente federado. 

Por isso, ressalta Santos (2001, p. 66), impõe-se no presente caso, como é o 

entendimento do INCRA e da doutrina, a preponderância da identidade física do imóvel rural, 

independendo do número de matrículas. Para tanto, é importante a distinção de imóvel rural 

de propriedade rural, feita por Santos (2011, p. 67, 68):  

 

O imóvel rural está associado à noção de unidade de 

exploração econômica voltada ao desenvolvimento das 
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atividades agrárias, podendo ser formado por uma ou mais 

propriedades rurais. A propriedade rural, esta sim, está 

relacionada à matrícula única definida, ainda que a Lei nº. 

6.015/73 faça menção a “imóvel”. O imóvel pode ser formado 

por mais de uma matrícula, inclusive de proprietários 

diferentes, desde que digam respeito a áreas contínuas e 

contíguas que estejam sendo exploradas de forma única. 

 

Assim, Imóvel “Rural” sujeito à desapropriação-sanção é, na verdade, o imóvel 

agrário, que é o prédio rústico, podendo estar localizado parcial ou totalmente na zona urbana 

do Município, com destinação econômica realizada ou realizável à atividade agrária, 

compreendido na sua continuidade, independendo do número de matrículas no registro 

notarial, considerando a unidade da atividade econômica possível desenvolvida na extensão 

da área. 

Além de o imóvel rural possuir essas características pelo conjunto das disciplinas 

normativas que o orientam, nem todos os imóveis rurais estão sujeitos à desapropriação 

sanção, pois reporta o inciso I do artigo 185 da Constituição Federal, que a pequena e a média 

propriedade rural são insuscetíveis de desapropriação, quando o proprietário não possuir 

outra, dispositivo também presente na regulamentação dos dispositivos constitucionais, no 

parágrafo único do artigo 4º da Lei 8.629/1993.  

Com efeito, implica também em reconhecer que a reforma agrária visa também 

reestruturar a dimensão fundiária nacional, não tendo interesse em atingir aqueles pequenos e 

médios proprietários. 

 A Lei nº 8.629/1993 estabelece os conceitos de pequena e média propriedade, 

sendo a primeira a que possua área de entre um e quatro módulos fiscais (artigo 4º, I, ‘a’), e a 

segunda a que possua área superior a quatro módulos fiscais até quinze (artigo 4º, II, ‘a’). 

Portanto, a grande propriedade rural é aquela com área superior a quinze módulos fiscais. 

O módulo fiscal é a unidade de incidência do imposto territorial rural, nos termos 

da Lei nº. 6.746/1979, que alterou a Lei nº 4.504/1964, impondo que tal fator é definido por 

município, tendo como critério a exploração agrária predominante; a renda obtida em 

exploração permanente; outras explorações, que embora não predominantes, são expressivas 

em função da área ou da renda. A Instrução Especial nº 20/1980 do INCRA estabelece os 

módulos fiscais por município brasileiro. 
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A quantidade de módulos rurais é obtida pela divisão da área aproveitável total do 

imóvel, pelo número de módulos fiscais do município. Importa destacar que do conceito de 

área aproveitável total, ou área útil, exclui-se no cômputo as áreas de reserva legal, 

preservação permanente ou de outro tipo de proteção ambiental, as áreas de exploração 

mineral, ocupadas por benfeitorias e as inservíveis para qualquer tipo de atividade agrária. 

 

2.3. Da notificação prévia 

 

Na página 50, ao trazermos excerto da obra de Gischkow, observamos a expressão 

“de imóveis rurais situados nas áreas declaradas prioritárias para fins de Reforma Agrária”. A 

reforma agrária, durante a vigência da Constituição de 1969, somente poderia ser realizadas 

em áreas assim declaradas pelo Presidente da República, de acordo com o artigo 161 daquela 

Carta outorgada: 

 

Art. 161. A União poderá promover a desapropriação da 

propriedade territorial rural, mediante pagamento de justa 

indenização, fixada segundo os critérios que a lei estabelecer, 

em títulos especiais da dívida pública, com cláusula de exata 

correção monetária, resgatáveis no prazo de vinte anos, em 

parcelas anuais sucessivas, assegurada a sua aceitação, a 

qualquer tempo, como meio de pagamento até cinqüenta por 

cento do impôsto territorial rural e como pagamento do preço 

de terras públicas. 

[...] 

§ 2º A desapropriação de que trata êste artigo é da competência 

exclusiva da União e limitar-se-á às áreas incluídas nas zonas 

prioritárias, fixadas em decreto do Poder Executivo, só 

recaindo sôbre propriedades rurais cuja forma de exploração 

contrarie o acima disposto, conforme fôr estabelecido em lei. 

[...] 

§ 4º O Presidente da República poderá delegar as atribuições 

para a desapropriação de imóveis rurais por interêsse social, 

sendo-lhe privativa a declaração de zonas prioritárias. 

 

Tal declaração de zonas prioritárias foi abolida pelo legislador constituinte de 

1988. Isso implica que todos os imóveis rurais, em todo o território brasileiro, estão sujeitos 
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ao cumprimento da função social da propriedade, nos termos do artigo 184 da Constituição 

Federal, e caso não sejam cumpridos, igualmente sujeitos à desapropriação-sanção pelo 

descumprimento da função social da propriedade, sendo declarada a área de interesse social 

para fins de reforma agrária. 

Não há legislação específica regulamentando a questão, sendo basicamente regida 

por normas de execução e normas técnicas editadas pela Procuradoria Federal Especializada 

junto ao INCRA. Sobre a seleção de áreas, dispõe a Norma Técnica nº 95 de 27 de agosto de 

2010, que estabelece o procedimento administrativo para a obtenção de terras destinadas a 

assentamentos de trabalhadores rurais, que estas serão definidas nos termos do Módulo I do 

Manual de Obtenção de Terras e Perícia Judicial, pelas Câmaras Técnicas Regionais das 

Superintendências do INCRA em redação do seu artigo segundo.  

Antes da vigência da Norma Técnica nº 95, a Norma de Execução nº 83 de 26 de 

maio de 2009, que estabelecia os procedimentos administrativos para a obtenção de terras, 

também fazia referência à necessária observância dos critérios estabelecidos no aludido 

manual. 

Nessa esteira, tal Manual de Obtenção de Terras e Perícia Judicial, em vigor com 

a edição da Norma de Execução nº. 52 de 25 de outubro de 2006, estabelece os seguintes 

critérios de diagnóstico para a seleção de áreas para o programa de assentamento de 

trabalhadores rurais, quais sejam: 

 

a) Localização, distribuição e avaliação de 

desenvolvimento dos Projetos de Assentamento já existentes; 

b) Estrutura fundiária da região; c) Demandas regionais 

identificadas por acampamentos ou evidentes sinais de 

desemprego e pobreza; d) Recursos naturais, estado de 

conservação, indícios de fragilidade ambiental, áreas com 

cobertura florestal primária e demais restrições ambientais / 

legais; e) Existência de áreas indígenas, áreas de comunidades 

tradicionais, faixas de fronteira, locais de interesse cultural 

(sítios de interesse arqueológico, histórico, recreativo, etc) e 

outras; f) Principais usos das terras e o seu potencial; g) 

Principais atividades mantenedoras da economia da região, 

para os diversos setores de produção; h) Capacidade de 

absorção de mão-de-obra agrícola e não-agrícola e 

possibilidade de interdependência; i) Tendências de processos 

migratórios; j) Infra-estruturas existentes e planejadas que 

afetem os setores básicos da economia; k) Análise sócio-

econômica; l) Existência de atividades poluidoras e/ou com 

potencial poluidor; m) Indícios de submissão de trabalhadores 
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a formas degradantes de trabalho ou em condições análogas às 

de escravo. (INCRA, p. 15, 16) 

 

Além destes critérios para a seleção de áreas, o INCRA é incumbido do poder de 

polícia, próprio da Administração, para a realização de vistorias e fiscalização para aferimento 

do cumprimento ou não da função social da propriedade nos imóveis rurais. Atendendo essa 

questão, foi publicado o Decreto 2.250/1997, que regulamenta o artigo 2º da Lei 8.629/1993, 

regulamentando sobre o tema: 

 

Art. 1º As entidades estaduais representativas de trabalhadores 

rurais e agricultores poderão indicar ao órgão fundiário federal 

ou ao órgão colegiado de que trata o art. 2º, § 1º, da Medida 

Provisória nº 1.577 , de 11 de junho de 1997, áreas passíveis de 

desapropriação para reforma agrária. 

Parágrafo único. Formalizada a indicação de que trata o caput, 

o órgão fundiário procederá à vistoria no prazo de até 120 dias, 

sob pena de responsabilidade administrativa. 

 

Dessa forma, além dos critérios gerais estabelecidos no Manual de Obtenção de 

Terras e Perícia Judicial, há ainda a faculdade e necessidade de atendimento das indicações de 

áreas feitas pelas entidades de trabalhadores rurais e agricultores, que são auxiliares do 

INCRA para a fiscalização do cumprimento da função social da propriedade. 

Assim, para a obtenção de terras para a reforma agrária, os mecanismos de seleção 

de terras basicamente são: o poder de polícia do INCRA sobre o cumprimento da função 

social da propriedade nos imóveis rurais; o estudo regional do INCRA, com base nos critérios 

estabelecidos no Módulo I do Manual de Obtenção de Terras e Perícia Judicial; e, por fim, a 

indicação de áreas a serem vistoriadas, por conta dos organismos de classe dos trabalhadores 

rurais e agricultores. 

Determinado o imóvel rural a ser verificado o cumprimento da sua função social, 

estabelece o artigo terceiro da Norma Técnica 95, que se inicia o procedimento administrativo 

do INCRA por requerimento do chefe da Divisão de Obtenção de Terras – SR(00)T. 

Estabelece o mesmo artigo da referida norma que o requerimento de abertura do 

procedimento administrativo é instruído pelo documento de identificação da área prioritária, 
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ou, caso não seja em área assim declarada pelo INCRA com base no diagnóstico, a 

justificativa de eleição daquele imóvel; certidão imobiliária atualizada e espelho da declaração 

de cadastro de imóveis rurais no Sistema Nacional de Cadastro Rural. Caso o imóvel não seja 

cadastrado, o mesmo deverá ser feito ex officio, com base na cadeia dominial atualizada. 

Importante ponderação feita por Paulsen (1997, p. 116) que “os atos de pré-

seleção não dão ensejo a qualquer insurgência por parte dos proprietários, pois não implicam 

em qualquer limitação ou ofensa a direito”. Dessa feita, trata-se de procedimento padrão, 

amparado pelo poder de polícia do INCRA, independente da modalidade que o origina, pois, 

mesmo não estando em área não enquadrada nos critérios estabelecidos no Módulo I do 

Manual de Obtenção de Terras e Perícia Judicial, havendo improdutividade flagrante, notória, 

ou assim denunciada, o referido órgão deve averiguar e fiscalizar. 

Elaborado o procedimento, com os devidos documentos instrutórios, o INCRA 

deve comunicar previamente o proprietário da terra para informar do ingresso dos fiscais no 

imóvel rural, para elaborarem o Laudo Agronômico de Fiscalização, nos termos dos 

parágrafos 2º e 3º do artigo 2º Lei 8.629/1993: 

 

Art. 2º A propriedade rural que não cumprir a função social 

prevista no art. 9º é passível de desapropriação, nos termos 

desta lei, respeitados os dispositivos constitucionais. 

[...] 

§ 2o  Para os fins deste artigo, fica a União, através do órgão 

federal competente, autorizada a ingressar no imóvel de 

propriedade particular para levantamento de dados e 

informações, mediante prévia comunicação escrita ao 

proprietário, preposto ou seu representante. 

§ 3o Na ausência do proprietário, do preposto ou do 

representante, a comunicação será feita mediante edital, a ser 

publicado, por três vezes consecutivas, em jornal de grande 

circulação na capital do Estado de localização do imóvel. 

[...] 

§ 5o  No caso de fiscalização decorrente do exercício de poder 

de polícia, será dispensada a comunicação de que tratam os §§ 

2o e 3o. 

 

Foi firmando entendimento de que a comunicação deve ser feita, no mínimo, três 

dias úteis antes do ingresso no imóvel rural, conforme o artigo 5º, parágrafo terceiro, da Nota 
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Técnica nº 95/2010, nas circunstâncias do parágrafo segundo e terceiro da Lei 8.629/1993. 

Antes disso, a própria Norma de Execução nº. 35 de 25 de março de 2004, no seu artigo 3º, 

bem como sua Norma de Execução sucessora, a nº 83 de 26 de maio de 2009, no seu artigo 

seu artigo 5º, também estabeleceram três dias úteis para o ingresso no imóvel rural. 

A notificação prévia do ingresso é garantia do contraditório e da ampla defesa. A 

propósito, a própria Procuradoria Federal Especializada junto ao INCRA traçou as linhas 

constitucionais para a orientação da fiscalização sobre o ingresso nos imóveis rurais, na Nota 

Técnica 001 de 21 de março de 2006, senão vejamos: 

 

02. Sobretudo com relação à prévia notificação do proprietário, 

ato administrativo imprescindível à instauração do 

contraditório, evidencia-se a necessidade de interpretação de 

alguns dispositivos legais, direcionando, de modo uniforme, a 

conduta dos agentes públicos nas Superintendências Regionais. 

 

Dessa forma, o INCRA, como determina o princípio da legalidade insculpido no 

artigo 37 da Constituição Federal, procura o respaldo da observância do contraditório, do 

devido processo legal e da ampla defesa, uma vez que, como se trata de procedimento 

administrativo, são assegurados por força do artigo 5º, LV da Carta Maior. 

A Nota Técnica 001/2006 estabelece, no seu ponto 14 e seguintes, que a contagem 

dos três dias deve ser feita de acordo com a aplicação subsidiária do Código de Processo 

Civil, que assim estabelece sobre a contagem do prazo em dias: 

 

Art. 184.  Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os 

prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o do 

vencimento.  

§ 1o  Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se 

o vencimento cair em feriado ou em dia em que:  

I - for determinado o fechamento do fórum; 

II - o expediente forense for encerrado antes da hora normal. 

$ 2o  Os prazos somente começam a correr do primeiro dia útil 

após a intimação (art. 240 e parágrafo único).  
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Assevera ainda a Nota Técnica 95/2010, sobre a notificação prévia, e, estabelece 

que: no caso de vários proprietários, o prazo para a contagem iniciar-se-á com base na última 

intimação (artigo 5º, parágrafo 4º); no caso de espólio, a intimação será dirigida ao 

inventariante, com juntada no procedimento administrativo da certidão do inventário e da 

cópia de nomeação do inventariante (artigo 5º, parágrafo 8º); quando não nomeado o 

inventariante, dirigir-se-á a notificação prévia ao cônjuge supérstite ou a qualquer herdeiro ou 

legatário na posse do imóvel, aplicando-se supletivamente o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 

Complementar 76/1993 (artigo 5º, parágrafo 9º). 

A propósito, quando da modalidade de notificação por edital, orienta a Norma 

Técnica 001/2006, que a notificação não é por critério de escolha da Administração Pública, 

mas apenas quando forem frustradas as tentativas de se realizar a notificação pessoal, 

conforme consta no item 19. Por isso, estabelece o referido ponto que:  

 

Por essa razão, ao encaminhar proposta de decretação de 

imóvel para fins de reforma agrária a esta PFE/INCRA, caso 

tenha sido efetivada notificação via edital, deverá ser anexada 

comprovação da notificação pessoal frustrada por parte da 

Superintendência Regional, sob pena de exclusão da aludida 

proposta de decretação. 

 

Percebe-se aí, que a orientação da Procuradoria Federal do INCRA é novamente a 

aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, no que se refere às citações por edital, 

cujas circunstâncias estão descritas no seu artigo 231. 

Assim, o ponto 19 e subsequentes da Norma Técnica 001/2006 recomendam que a 

notificação por edital seja feita:  

 

I) Que o jornal seja de tiragem diária; II) que as publicações 

ocorram em dias sucessivos. Ex: 21.02.2006; 22.02.2006; 

23.02.2006; III) que os editais tragam em seu texto o dia 

previsto para o início dos trabalhos de vistoria do imóvel; IV) 

que seja obedecido, após a publicação do último edital, o tríduo 

legal já abordado anteriormente, com todas as suas 

peculiaridades. 
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Quando a informação de área selecionável para fins de reforma agrária decorrer 

da indicação de entidades estaduais representativas dos trabalhadores rurais, nos termos do 

artigo primeiro do Decreto 2.250/1997, impõe o artigo segundo da mesma norma que as 

entidades dos trabalhadores rurais e das classes produtoras devem ser comunicadas para 

indicação de assistentes técnicos para acompanharem a vistoria e o levantamento de dados e 

informações, requisito também constante no parágrafo 5º do artigo 5º da Norma Técnica 

95/2010. 

Há um pequeno imbróglio acerca do citado parágrafo 5º do artigo 2º da Lei 

8.629/1993, que dispensa a notificação prévia nos casos de exercício do poder de polícia do 

INCRA. Como já sabido, a função social da propriedade é caracterizada pelo cumprimento 

simultâneo dos critérios econômicos, ambientais, juslaboristas e de bem-estar 

Portanto, há que se ponderarem os limites do poder de polícia com a exigência da 

notificação prévia do proprietário do imóvel rural. Quando se trata de averiguação da 

produtividade pelos parâmetros de uso da terra e eficiência na exploração, a exigência da 

notificação prévia faz-se imprescindível.  

No entanto, quando ocorrer ilícito ambiental flagrante, ou mesmo condições 

degradantes de trabalho, como a utilização de mão de obra análoga à escravidão, há que se 

dispensar a prévia notificação, sob pena de alertar o criminoso da fiscalização iminente que 

pode apurar até circunstâncias flagranciais e, portanto, tornar sem efeito a fiscalização. Tal 

entendimento tem amparo na técnica jurídica exarada em decisão do Supremo Tribunal 

Federal, conforme noticia Santos (2011, p. 44): 

 

Em prolação de voto no MS 24547/DF, a Min. Ellen Grace 

estabelece, com base em julgamentos anteriores, que o §5º não 

se aplica para a averiguação de produtividade, com vistas à 

declaração de interesse social. Isto porque no entendimento 

daquela Corte deve ser assegurado ao proprietário o devido 

processo legal, com efetiva oportunidade de acompanhamento 

dos trabalhos dos peritos do Incra por funcionários designados 

pelo proprietário do imóvel rural. 
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Assim, no aludido acórdão, a Corte Constitucional impôs limites ao poder de 

polícia quanto à averiguação da produtividade, senão vejamos excerto do Mandado de 

Segurança 24547, do STF (2004, p. 19)12: 

 

O procedimento da autarquia, no caso presente, pelo que 

ressalta dos autos e não foi objeto de contradita pelas 

informações, pautou-se pelo fator surpresa que informa o 

parágrafo 5º, do art. 2º da Lei nº 8.629/93, introduzido pela 

Medida Provisória nº. 2.183/01. No entanto, aquele dispositivo, 

por tudo quanto já foi afirmado nos sucessivos julgados desta 

Corte, não tem aplicação à vistoria para averiguação da 

produtividade, com vistas à declaração de utilidade pública. O 

dispositivo do parágrafo 5º, do artigo 2º, tem por escopo 

viabilizar inspeções que objetivem detectar infrações à 

legislação trabalhista, ambiental ou mesmo penal, tendo sido 

inspirado precipuamente para possibilitar que fossem 

localizadas plantações clandestinas de canabis sativa 

localizadas no interior de grandes propriedades ou ainda a 

manutenção de trabalhadores em regime de escravidão ou 

semi-escravidão. Tais verificações, por óbvio, ficariam 

inviabilizadas se alguma comunicação prévia fosse feita. 

 

Dessa feita, a dispensa da notificação prévia ao proprietário do imóvel rural, no 

exercício do poder de polícia da Autarquia Agrária, possui a limitação de não impedir o 

contraditório, a ampla defesa, e o devido processo legal, garantias constitucionais, no decorrer 

do aferimento da produtividade da terra, devendo observar todos os procedimentos pertinentes 

à necessária notificação prévia. 

 

2.4. Do procedimento administrativo do INCRA 

 

Devidamente notificado o proprietário do imóvel rural, o INCRA deverá indicar 

seu perito, necessariamente engenheiro-agrônomo, para a realização da vistoria. Caso o 

proprietário acompanhe a fiscalização ou indique preposto, representante ou assistentes 

técnicos, a identificação dos mesmos deve ser feita no Laudo Agronômico de Fiscalização, 

como dispõe o parágrafo 1º do artigo 9º da Norma Técnica 95/2010. É exclusiva do 

 
12 A página referida é do acórdão. 
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engenheiro-agrônomo as atividades de vistoria, fiscalização e avaliação do imóvel rural, nos 

termos da Lei nº 10.550/2002: 

 

Art. 2o Os ocupantes do cargo de Engenheiro Agrônomo do 

Quadro de Pessoal do INCRA que integrarem a Carreira de 

Perito Federal Agrário têm por atribuições o planejamento, a 

coordenação, a orientação, a implementação, o 

acompanhamento e a fiscalização de atividades compatíveis 

com sua habilitação profissional inerentes às políticas agrárias 

e, mais especificamente:  

I - a vistoria, avaliação e perícia de imóveis rurais, com vistas 

na verificação do cumprimento da função social da 

propriedade, indenização de imóveis rurais e defesa técnica em 

processos administrativos e judiciais referentes à obtenção de 

imóveis rurais; 

II - o pronunciamento técnico a respeito de alienações de terras 

em projetos de regularização fundiária, reforma agrária e 

colonização; 

III - o pronunciamento conclusivo sobre a viabilidade técnica, 

econômica e ambiental, relativo à obtenção de áreas para fins 

de reforma agrária ou colonização; 

[...] 

 

Em regulamentação do procedimento administrativo instaurado com a notificação, 

deve o Laudo Agronômico de Fiscalização refletir as condições de uso do imóvel nos últimos 

doze meses anteriores à data do recebimento da notificação prévia, e, nesse ínterim, 

diagnosticar o cumprimento da função social da propriedade, como estipula o parágrafo 2º do 

artigo 9º da Norma Técnica nº. 95/2010. 

Para avaliação de quesito ambiental da função social da propriedade, orienta o 

INCRA (2007, p. 39), no Manual de Obtenção de Terras e Perícia Judicial, que devem ser 

relevadas questões quanto à estrutura litológica, como observação de erosões, desertificação, 

salinização dos solos, etc., bem como hidrológicas, como alagamentos, inundações, 

assoreamentos; poluições por uso abusivo de defensivos agrícolas, e plena observância de 

abstenção dos usos de áreas de preservação permanente e da reserva legal, nos termos do 

Código Florestal.  

É importante destacar que, acerca da proteção ambiental das áreas de preservação 

permanente e de reserva legal, a Norma Técnica nº 95 impõe no parágrafo 3º do seu artigo 8º, 
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que a reserva legal deve estar individualizada na matrícula do imóvel (alínea ‘b’). O Manual 

de Obtenção de Terras e Perícia Judicial do INCRA (2007, p. 34) não considera averbações de 

reserva legal de parte ideal, e exige que a área da reserva esteja averbada antes da data da 

notificação, bem como totalmente identificável, e ainda que a degradação nas referidas áreas 

de proteção que resulta em descumprimento da função social da propriedade são aquelas que 

não permitem a regeneração natural, sendo necessária ação antrópica para sua plena 

recuperação (alínea ‘c’). 

No que se refere à averbação da reserva legal, o Código Florestal em vigor (Lei 

nº. 12.651/2012) estabeleceu que caso a área esteja averbada no Cadastro Ambiental Rural no 

âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente (SINIMA), é dispensável 

a averbação no Cartório de Registro de Imóveis. Pois bem, há um relativo conflito entre a 

previsão da lei ambiental, bem como da exigência da norma agrária produzida pelo INCRA.  

Ao nosso entender, pelo critério da especialidade das normas, vez que a Autarquia 

Agrária fiscaliza o cumprimento da função socioambiental do imóvel rural, prevalece a norma 

agrária, devendo a reserva legal ser averbada no Cartório de Registro de Imóveis. 

O amparo legal da orientação que o INCRA assumiu na edição da Norma Técnica 

nº 95/2010, bem como no Manual de Obtenção de Terras e Perícia Judicial, disposto pela 

Norma de Execução nº 52/2006 advêm do Parecer Conjunto/CPALNP-CGAPJP/CJ/MDA/nº 

011/2004 (VAF/JMPJ), que cumpriu a já mencionada neste trabalho científico, decisão do 

Tribunal de Contas da União no processo nº 005.888/2003-0, para regulamentar e garantir 

eficácia sobre a função socioambiental, juslaborista e de bem estar da propriedade13.  

Este parecer conjunto garantiu à Autarquia Agrária a liberdade para a 

regulamentação dos critérios para aferimento do cumprimento do critério ambiental da função 

social da propriedade, bem como assegurou, em suas conclusões, que a fiscalização e 

construção de diretrizes normativas podem ser feitas em conjuntos com o Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente (IBAMA)/Ministério do Meio Ambiente, e com o Ministério do Trabalho 

e Emprego.  

 
13 O Supremo Tribunal Federal reconhece desde 1963 que o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, 

pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público, em entendimento pacífico – Súmula nº. 

347. Na presente situação, o Tribunal de Contas da União diagnosticou uma omissão da Autarquia Agrária, que 

não dava o melhor cumprimento às normas constitucionais, razão pela qual publicou tal acórdão. 
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De toda a sorte, é importante sempre mencionar que o Laudo Agronômico de 

Fiscalização deve sempre conter as diretrizes ambientais bem descritas, pois o Direito 

Ambiental se relaciona intimamente com o Direito Agrário, como ressalta Silva (2011, p. 108, 

p. 109): 

 

O segundo requisito da função social, aqui chamada função 

ambiental da propriedade, revela uma característica marcante 

do direito agrário, qual seja, a sua interpenetração com o direito 

ambiental. Com efeito, não é possível, nos dias de hoje, 

conceber o exercício da atividade agrária sem sua íntima 

conexão com o meio ambiente. Por ter como objeto a terra, a 

posse agrária tem a preservação do meio ambiente como 

pressuposto inexorável de seu exercício, uma vez que a 

manutenção da qualidade do solo e dos recursos ambientais é 

uma necessidade para uma longevidade adequada da terra 

como fonte de riquezas e de alimentos para a humanidade. 

 

A propósito, Falconi (2010, p. 266) ressalta a interdisciplinaridade e o diálogo 

característicos do Direito Agrário e do Direito Ambiental: 

 

A legislação agrária e ambiental são interdisciplinares e devem 

ser interpretadas sistematicamente, uma vez que os intentos de 

conservação e preservação entrecruzam ambas. A Constituição 

Federal impõe essa interdisciplinaridade ao colocar a função 

social e a defesa do meio ambiente como princípios regradores 

da ordem econômica e ao inserir o “aproveitamento racional e 

adequado” e a “utilização adequada dos recursos naturais 

disponíveis e preservação do meio ambiente” como requisitos 

essenciais, portanto indispensáveis, da função social da 

propriedade. 

 

Dessa forma, compreendendo a unidade normativa e sua coerência, dois conceitos 

muito comumente associados ao critério econômico de mensuração da produtividade da terra, 

aproveitamento racional e adequado, expressos no inciso I do artigo 186 da Constituição 

Federal e no artigo 6º e no inciso I do artigo 9º da Lei 8.629/1993; são totalmente 

relacionados ao cumprimento da função ambiental da propriedade. 

Não se ignora aqui a terra como capital, como meio de produção. Logo, deve ser 

feito um melhor uso da mesma, para evitar seu perdimento, e prejuízo de órbita econômica 
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posterior, com a minimização das normas de proteção ambiental dos recursos ambientais, 

sejam litológicos, hidrológicos, bem como da fauna e da flora. Silva (2011, p. 108) afirma: 

 

Ao qualificar a dimensão ambiental, o II do art. 9º o desdobra 

em duas condicionantes: (i) a utilização adequada dos recursos 

naturais disponíveis e a (ii) preservação do meio ambiente. 

O primeiro aspecto da função ambiental está relacionado ao 

“aproveitamento racional” da terra, vista no inciso I. Na 

dimensão ambiental, o conceito de racionalidade vai além e 

trata também da utilização adequada dos recursos naturais 

disponíveis, já que sua conservação também contribui para o 

cultivo da terra, sempre realçando que sua exploração deve 

observar a vocação natural da terra. O §2º do art. 9º relaciona 

essa preocupação com a finalidade maior da função 

socioambiental, qual seja, a manutenção do potencial produtivo 

da propriedade, que poder ser comprometido com uma 

exploração irracional que tenha, como fim, apenas a 

lucratividade imediata.14 

 

Dessa forma, uma visão econômica, ou grosso modo, capitalista, da terra não 

prescinde da proteção ambiental, pois o desgaste do sistema natural pode levar ao perdimento 

de um meio de produção primário, de excelência na produção de riquezas, e que pode levar a 

crise severa da economia como um todo. A Constituição traz essa preocupação de 

continuidade – do solo e da humanidade – como salienta Falconi (2010, p. 267): 

 

Com o art. 186, II acrescentou a referência ao meio ambiente 

logo após exigir a “utilização adequada dos recursos naturais 

 
14 Sem dúvida, a associação da necessidade de proteção ambiental como fator de segurança para a produtividade 

do solo é deveras importante, pois compreende a terra como instrumento produtor de riquezas. O Parecer 

Conjunto/CPALNP-CGAPJP/CJ/MDA/nº 011/2004 (VAF/JMPJ) traz isso, em alguns dos seus itens, senão 

vejamos: “81. Portanto, como se vê, os dispositivos supracitados estabelecem uma relação de indissociável 

complementariedade entre os conceitos de aproveitamento racional (e adequado - art. 9º, § 1º), identificado 

plenamente com o inciso I do art. 186 da CF (produtividade), e o de exploração racional (art. 6º, caput), que 

projeta para dentro do aproveitamento os demais incisos do art. 186 da CF. Ora, ao passo que o aproveitamento 

racional está expressamente referido a GUT e GEE (produtividade, resultado), operando instrumentalmente para 

consecução desses índices, a exploração racional é posta na lei como condição para validação desses índices. [...] 

83. Para melhor explicitar o que estamos defendendo poderíamos adotar a seguinte equação: PP = EE + ER, 

onde PP= Propriedade Produtiva, EE – Exploração Econômica e ER – Exploração Racional, sendo que EE =  

GUT + GEE e ER = FA + FT + FBE, ou seja função ambiental + função trabalhista + função bem estar, ficando 

assim a equação final: PP = (GUT + GEE) + (FA + FT + FBE) 84. Isso evidenciaria o que a ordem positivada já 

expressa e o que este parecer visa proclamar: Que no conceito de função social está contido o conceito de 

produtividade, mas que no conceito de produtividade também estão contidas parcelas dos conceitos de função 

ambiental, função trabalhista e função bem estar, isto é, que a função social é continente e conteúdo da 

produtividade". 
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disponíveis”, vislumbra-se com facilidade a agregação do art. 

225, parágrafos e incisos, na função social da propriedade, 

objeto do art. 186, II, nele cabendo tudo que seja compatível 

com o desenvolvimento da atividade agrária em níveis 

sustentáveis, vale dizer, voltada para a produção agrícola 

indissociada da preservação, da manutenção, da utilização 

sustentável e, ainda, sempre que necessário, da restauração e 

recuperação do ambiente natural, para maior benefício da 

geração atual, sem prejuízo da manutenção do potencial de 

satisfazer as aspirações das gerações vindouras e garantir a 

sobrevivência dos seres vivos em geral. 

 

Recupera-se o conceito de terra proposto pelo Partido dos Trabalhadores, no 

anteprojeto à Constituição, na Assembleia Nacional Constituinte, conforme sugestão dada por 

Comparato (1986, p. 140) de que “a terra é capital produtivo, de interesse nacional”, 

conforme dava a orientação do artigo 210 daquele anteprojeto. 

Então, o cumprimento do conteúdo da função ambiental, de forma pragmática, é 

necessária para a própria economia, não subsistindo o regime de economia de mercado, caso 

haja perdimento desnecessário de capital produtivo, ainda mais a terra, que o é, por 

excelência. 

Na mesma esteira, o Parecer Conjunto/CPALNP-CGAPJP/CJ/MDA/nº 011/2004 

(VAF/JMPJ) traz as diretrizes para a eficácia e cumprimento da função juslaborista do imóvel 

rural, por comando constitucional, e das leis agrárias já mencionadas – 8.629/1993 e 

4.505/1964.  

A propósito, como já trouxemos, o artigo 9º da Lei 8.629/1993 emprega que o 

cumprimento dos requisitos da função social da propriedade se dá simultaneamente, ou seja, a 

racionalidade na exploração – também presente no artigo 6º da mesma lei, ao tratar de 

produtividade – deve ser cumprido juntamente com o respeito às observações sobre a 

regulação das relações laborais. 

Por essa razão,  o Parecer Conjunto/CPALNP-CGAPJP/CJ/MDA/nº 011/2004 

(VAF/JMPJ) questiona a racionalidade da exploração15, v.g., com a utilização da mão de obra 

em regime análogo à escravidão: 

 
15 A temática do emprego de mão de obra análoga à escravidão no meio rural pode tornar a propriedade sujeita 

ao confisco agrário, assim como ocorre no caso de utilização da terra para cultura ilegal de plantas psicotrópicas 

(art. 243, Constituição Federal), caso o Congresso Nacional venha a aprovar o Projeto de Emenda Constitucional 

nº 438/2001, conhecido como “PEC do Trabalho Escravo”. 
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76. Logo, a propriedade que mesmo alcançando os índices de 

produtividade (GUT e GEE) – produtividade econômica – mas 

que não é explorada racionalmente, ou seja, degrada o meio 

ambiente, ou produz utilizando-se de trabalho escravo, não 

pode ser considerada produtiva para efeitos de cumprimento de 

uma das condicionantes da função social – a produtividade. Ou 

alguém diria que exploração conduzida dessa forma seria 

racional?    

 

Com efeito, tal forma de exploração de mão-de-obra, que nos remete a 

barbarismos de séculos anteriores. Como vimos, por critérios puramente econômicos, a 

produtividade futura do solo exige a observância da legislação ambiental. Importante 

dimensionar os contextos da racionalidade exigida pelo legislador, agora no tocante à 

exploração do uso do solo, conforme aponta Silva (2010, p. 234): 

 

Assim, enquanto o art. 6º refere-se à exploração econômica e 

racional, o §1º do art. 9º diz respeito ao aproveitamento 

racional e adequado. Como não há palavras inúteis na lei, 

entende-se que os referidos conceitos não são coincidentes, de 

onde se depreende que, mesmo na hipótese de o imóvel rural 

atingir os graus de utilização da terra e de eficiência na 

exploração prescritos em lei, ele não será tido como produtivo, 

caso não seja explorado racional e adequadamente. É o que 

ocorre, por exemplo, com o imóvel rural que explora o trabalho 

escravo análogo ao escravo, pois nessa situação, o uso da 

propriedade rural não é racional nem adequado, estando, 

portanto, passível de desapropriação por interesse social para 

fins de reforma agrária. 

 

Importante destacar que a realidade laboral agrária é distinta da urbana, no que se 

refere ao trabalho na terra, pois a realidade no campo, bem como seus usos e costumes, 

permite formas diversas das convencionais de produção da terra, como nos contratos de 

parceira agrícola e arrendamento.  

A propósito, essa peculiaridade dos contratos agrários, tem disciplina legal 

autônoma aos contratos cíveis e trabalhistas, sendo regido pelas seções I, II e III do Capítulo 

IV do Título III da Lei 4.504/1964, e regulamentados pelo Decreto nº 59.566/1966. Por isso, 

deve ser observada a não-incidência das normas regentes do direito do trabalho, como explana 

Silva (2011, p. 110): 
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Nesse ponto, o legislador, atento à realidade agrária, cuidou de 

inserir na dimensão trabalhista da função social uma referência 

a aspectos específicos das relações de produção no campo, 

como a necessidade de respeito aos contratos de arrendamento 

e parceria, levando em conta que muitos trabalhadores rurais 

trabalham a terra sem vínculo trabalhista com o proprietário, 

mas com base nesses contratos agrários. São casos em que 

exercem uma exploração que venha beneficiar o dono da terra 

e recebem como remuneração, não o salário, mas uma parte da 

produção. 

 

Tal questão do trabalho rural em regime de contratos agrários, arrendamento ou 

parceria agrícola, é tratado pela Nota Técnica 95/2010 no seu parágrafo 4º do artigo 8º: 

 

A observância das disposições que regulam as relações de 

trabalho envolve o respeito às leis trabalhistas, aos contratos 

coletivos de trabalho e às disposições que disciplinam os 

contratos de arrendamento e de parceria rurais, caracterizando 

flagrante descumprimento da função social a existência de 

trabalho análogo ao de escravo. 

 

Seguindo, portanto, proposta de encaminhamento do item 113, subitem ‘a.2’ do 

Parecer Conjunto/CPALNP-CGAPJP/CJ/MDA/nº 011/2004 (VAF/JMPJ), o parágrafo 5º do 

artigo 8º da Norma Técnica nº 95/2010 estabelece que o INCRA deve consultar o Cadastro de 

Empregadores do Ministério do Trabalho e Emprego para a identificação de imóveis rurais 

que empregam trabalhadores em condições análogas a de escravo, para instruir o 

procedimento administrativo desapropriatório. 

Nesse sentido, de estabelecimento de parcerias e atuações conjuntas para a 

eficácia do comando juslaborista, orienta também o Manual de Obtenção de Terras e Perícia 

Judicial do INCRA (2007, p. 40) que sejam consultados os dados das Superintendências 

Regionais do Trabalho para averiguar os números de reclamações trabalhistas e também 

denúncias de redução do trabalhador à condição similar de escravo.  

Estabeleceu também o Manual de Obtenção de Terras e Perícia Judicial, do 

INCRA, (2007, p. 40, p. 41) que no Laudo Agronômico de Fiscalização deve relacionar os 

funcionários que trabalham, bem como o vínculo que os estabelece, a existência de conflitos 
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sociais no imóvel e a prestação mínima aos trabalhadores – saúde, alimentação, lazer e 

educação. Ainda exige que o perito relacione o número de pessoas e famílias residentes, bem 

como a descrição da situação dos trabalhadores, e ainda se assalariados, em regime de 

economia familiar e outros, bem como sua identificação por nome. 

Bem relacionado com a questão da função juslaborista está o cumprimento do 

bem-estar de trabalhadores e proprietários do imóvel rural, outro fator componente do 

conceito de função social da propriedade. Estabelece o parágrafo sexto do artigo 8º da Norma 

Técnica nº 95/2010 que: 

 

A exploração que favorece o bem-estar dos proprietários e dos 

trabalhadores rurais é a que objetiva o atendimento das 

necessidades básicas dos que trabalham a terra, observa as 

normas de segurança do trabalho e não provoca conflitos e 

tensões sociais no imóvel. 

 

Sobre a função do bem-estar de trabalhadores rurais e proprietários do imóvel, 

esclarece Silva (2011, p. 111) que: 

 

É um requisito intimamente relacionado com o inciso III [do 

artigo 9º da Lei 8.629/1993], mas que vai além e prevê o bem-

estar, não só dos que labutam na terra, mas dos trabalhadores 

em geral. A função bem-estar busca que o direito de 

propriedade seja exercido de forma harmônica entre 

proprietários e trabalhadores. É o vetor que direciona o 

exercício da propriedade com foco no desenvolvimento da 

sociedade, e não somente de seu titular. Reflete o primado da 

promoção do bem-estar e da justiça social, objetivos da ordem 

social traçados no art. 193, da CF/88. 

 

Há, portanto, contido nessa definição de Silva que o bem-estar é também um vetor 

da economia, mas a adequando às perspectivas e objetivos fundamentais da República, pois a 

Constituição Federal, como vimos, retrata em seu artigo 3º, I, II e III que pretende construir 

uma sociedade livre, justa, solidária; com foco no desenvolvimento e na erradicação das 

desigualdades em geral. 
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Importante mencionar a crítica que Marques (2009, p. 39) realiza à omissão 

constitucional e legal aos possuidores, pois “nem sempre os proprietários são os possuidores 

diretos” do imóvel rural. No entanto, ressalta ainda que a função bem-estar tem a missão 

precípua a busca pela paz, uma vez que se preocupa com conflitos e tensões sociais no imóvel 

rural. Assim, podemos afirmar peremptoriamente que aos possuidores é assegurado o direito 

ao bem-estar, pois estão inseridos na dinâmica das atividades agrárias, assim como os 

proprietários, trabalhadores rurais, e, por fim último, a sociedade em geral. 

Por fim, trataremos do quesito da produtividade, componente do cumprimento da 

função social da propriedade. Deixamos tal conceito por derradeiro, por ainda preponderar o 

conservador entendimento de que a produtividade é fator de imunização à desapropriação-

sanção, na leitura isolada do artigo 185, II, da Constituição Federal, do restante do texto 

constitucional, para demonstrar que todos os demais artigos, cumpridos simultaneamente, são 

componentes também do critério produtividade, pela ótica economicista. Por esse motivo há a 

inter-relação entre todos os requisitos para a aferição da função social da propriedade. 

O artigo 6º da Lei 8.629 estabelece sobre o cumprimento da produtividade do 

imóvel rural, caracterizando-a como a explorada econômica e racionalmente, atingindo graus 

de utilização de terra e eficiência na exploração , determinados pelo INCRA. O grau de 

utilização da terra, segundo o parágrafo primeiro do mesmo artigo, deve ser igual ou superior 

a 80% (oitenta por cento). Já o de eficiência na exploração deve ser igual ou superior a 100% 

(cem por cento) 16. 

A porcentagem do GUT é aferida pela multiplicação por cem do resultado da 

divisão entre a área efetivamente utilizada pela área útil do imóvel rural. A área efetivamente 

utilizada é a que são desenvolvidas as atividades agrárias, sejam elas agricultura, pecuária, 

 
16 Segundo os incisos I, II e III, do parágrafo 2º do artigo 6º da referida lei, a eficiência na exploração será 

aferida por: I - para os produtos vegetais, divide-se a quantidade colhida de cada produto pelos respectivos 

índices de rendimento estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo, para cada Microrregião 

Homogênea; II - para a exploração pecuária, divide-se o número total de Unidades Animais (UA) do rebanho, 

pelo índice de lotação estabelecido pelo órgão competente do Poder Executivo, para cada Microrregião 

Homogênea; III - a soma dos resultados obtidos na forma dos incisos I e II deste artigo, dividida pela área 

efetivamente utilizada e multiplicada por 100 (cem), determina o grau de eficiência na exploração. Já o parágrafo 

terceiro do artigo 6ºestabelece os critérios para considerar a área efetivamente utilizadas, dispondo que são: I - as 

áreas plantadas com produtos vegetais; II - as áreas de pastagens nativas e plantadas, observado o índice de 

lotação por zona de pecuária, fixado pelo Poder Executivo; III - as áreas de exploração extrativa vegetal ou 

florestal, observados os índices de rendimento estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo, para 

cada Microrregião Homogênea, e a legislação ambiental; IV - as áreas de exploração de florestas nativas, de 

acordo com plano de exploração e nas condições estabelecidas pelo órgão federal competente;  V - as áreas sob 

processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanentes, tecnicamente 

conduzidas e devidamente comprovadas, mediante documentação e Anotação de Responsabilidade Técnica. 
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produção hortifrutigranjeira, extrativismo animal e vegetal, bem como as de exploração 

florestal. Sobre a efetiva utilização da área, Massuquetto (2011, p. 91) nos informa que: 

 

Há, inclusive, a aplicação de Tabelas contendo a categorização 

dos animais e seu cálculo em UA (Unidade Animal) para 

diferentes regiões do País. Ademais, leva-se também em 

consideração, quando existente, o contingente de área coberta 

com floresta nativa, cujo manejo sustentado deve contar com a 

aprovação do órgão ambiental competente. [...] Nesse sentido, 

a AEU considerará as superfícies cultivadas para a produção 

animal, vegetal e florestal, bem como, as áreas submetidas a 

projetos técnicos igualmente especificados em normativos. 

 

É importante ressalvar que a área útil é residual no imóvel rural, pois se exclui do 

seu cômputo as áreas de preservação permanente, a reserva legal e as demais protegidas pela 

legislação, bem como as sabidamente inservíveis, como as áreas construídas, de exploração 

mineral, e as que são impossibilitadas de desenvolver qualquer tipo de atividade agrária, 

conforme estabelece o artigo 6º da Instrução Normativa nº 11/2003. Dessa forma, a área útil é 

a que sobra, quando se exclui tais áreas, sendo necessariamente menor que a área declarada do 

imóvel. Todos esses dados devem constar no Laudo Agronômico de Fiscalização. 

A eficiência na exploração, aferida pelo GEE, é a avaliação da produtividade 

obtida com a atividade agrária, com base em índices mínimos de produtividade em sentido 

estrito, fixados por dados colhidos no Censo Agropecuário de 1975. É por isso que, quando a 

mesma for insubsistente, por motivo de força maior ou caso fortuito, o parágrafo sétimo do 

artigo 6º da Lei 8.629/1993 diz que o imóvel rural não poderá ser declarado improdutivo, bem 

como aqueles que estão em renovação de pastagem com a devida Anotação de 

Responsabilidade Técnica. 

Para a produção vegetal, a porcentagem GEE é obtida pela adição dos índices de 

rendimentos da produção vegetal e da exploração agropecuária, divididos pela área 

efetivamente utilizada, e multiplicados por cem. Os rendimentos da produção vegetal é a 

quantidade efetivamente colhida, dividida pelo índice de produtividade mínimo atribuído à 

microrregião onde se localiza o imóvel. Na eficiência da exploração pecuária deve ser 

considerada a zona pecuária do município, bem como o índice de unidade animal. 
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Todo o procedimento que o perito federal agrário deve realizar no imóvel, para 

apuração da produtividade, vem descrito no Manual de Obtenção de Terras e Perícia Judicial, 

no qual constam quadros e orientações importantes para diagnóstico da produtividade 

econômica. 

A propósito da apuração da atividade econômica e dos seus respectivos 

resultados, Massuquetto (2011, p. 91, p. 92) aponta sobre o uso indevido de áreas de 

utilização vedadas, como as de preservação permanente e reserva legal: 

 

Não é supérfluo registrar que, se a quantidade colhida de 

produtos vegetais for resultado da indevida utilização de áreas 

ambientalmente protegidas, será proporcionalmente 

desconsiderada em relação à produção total, para efeitos de 

cálculo do GEE. 

Com relação ao inciso II, as áreas de pastagens nativas e 

plantadas, são aquelas com vegetação própria para alimentar o 

rebanho, de forma permanente ou temporária. Na abordagem 

deste inciso revela notar uma circunstância importante: a 

produção extraída da área de pastagem utilizada pelo efetivo 

pecuário, seja nativa ou plantada, será proporcionalmente 

desconsiderada em relação à produção total, para efeito de 

cálculo do GEE, se for proveniente da utilização indevida de 

áreas ambientalmente protegidas. 

 

Portanto, não é considerada a produtividade em sentido estrito, quando a 

percepção dos resultados da atividade agrária é obtida pela via da produção ilícita, violando-

se disposições da legislação ambiental. 

O GUT e o GEE foram fixados pela Instrução Especial nº. 19/80 do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), com referência nos valores do censo 

agropecuário de 1975, alterada pela Instrução Especial nº. 11/2003, específica para o manejo 

pecuário de novilho precoce e outros tipos de gado. 

Toda essa abordagem sobre os pontos da função social da propriedade, 

considerando as determinações do Parecer Conjunto/CPALNP-CGAPJP/CJ/MDA/Nº 

011/2004 (VAF/JMPJ), bem como as diretrizes normativas da Norma Técnica nº. 95/2010 e 

do Manual de Obtenção de Terras e Perícia Judicial, são de necessária observância do perito 

agrário no momento da vistoria do imóvel rural, pois aí reside o cerne fundamentador para a 

avaliação ou não do interesse social para fins de reforma agrária. 



83 

 

Esse é o núcleo principal que deve ser rigorosamente descrito, e aferido o 

cumprimento simultâneo de todos os pontos, bem como as exigências específicas constantes 

no Manual de Obtenção de Terras e Perícia Judicial. No entanto, há importantes dados 

também que devem constar no Laudo Agronômico de Fiscalização, para a melhor composição 

de identificação da terra como satisfatória para a reforma agrária. A propósito, sobre o 

referido laudo, o Manual de Obtenção de Terras e Perícia Judicial do INCRA (2007, p. 23): 

 

O LAF deverá ser apresentado de forma sistematizada, 

expressando os diversos aspectos diagnosticados pelo 

Engenheiro Agrônomo, especialmente os inerentes à 

potencialidade agropecuária do imóvel, em face das condições 

edafoclimáticas existentes, bem como os sociais, inclusive 

aqueles relativos a eventuais tensões e conflitos. Deverá conter, 

principalmente, parecer conclusivo sobre a viabilidade técnica 

e ambiental da exploração do imóvel, visando à sua inserção no 

Programa de Reforma Agrária. Poderão ser acrescentados 

outros dados que sustentem o trabalho do profissional executor 

da atividade. 

 

Por essa razão é que todo o imóvel rural identificado no Laudo Agronômico de 

Fiscalização, deve conter a área registrada, bem como medida; o número de módulos fiscais; a 

sua fração mínima de parcelamento; a localização e as modalidades de acesso; e memorial 

descritivo com os limites e confrontantes. A classificação edafoclimática permite a melhor 

análise do potencial produtivo e econômico oferecido pelo conjunto ambiental referente à 

correlação solos-clima-relevo, visando a análise da viabilidade técnica e ambiental da 

utilização da área para assentamento de trabalhadores rurais. 

Estabelece o Manual de Obtenção de Terras e Perícia Judicial do INCRA (2007, 

p. 44) que devem ser anexados ao Laudo Agronômico de Fiscalização os seguintes 

documentos: planta geral de situação; mapa de uso atual; delimitação da área de influência; 

memorial descritivo do imóvel; documentação fotográfica do imóvel; mapa temático de 

classes de capacidade de uso das terras; imagem de satélite georreferenciada ou outras fontes 

de sensoriamento; fichas de vacinação; notas fiscais; memória de cálculo do efetivo pecuário; 

relação nominal dos trabalhadores assalariados e dos residentes; outros documentos julgados 

de importância. 

É importante também que se conste no Laudo Agronômico de Fiscalização os 

dados do proprietário, ou dos proprietários, se houver condomínio, se pessoa física ou 
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jurídica, todos os documentos pessoais devem estar completos; se casado, deve-se constar o 

nome do cônjuge; e se for espólio, os dados do inventariante, seu termo de nomeação e, caso 

não tenha sido nomeado, os dados de todos os herdeiros e do cônjuge supérstite, se houver, 

caso seja meeiro do bem. Importante determinação dos parágrafos quinto e sexto do artigo 9º 

da Norma Técnica nº 95/2010, quando da conclusão do referido laudo: 

 

§5º O LAF deverá conter parecer quanto à viabilidade técnica e 

ambiental do imóvel rural para o assentamento de 

trabalhadores rurais, tendo como referência os parâmetros 

estabelecidos no Diagnóstico Regional e deverá ser conclusivo 

acerca do cumprimento da função social da propriedade. 

§6º No caso de inviabilidade técnica ou ambiental do imóvel 

rural para implantação do projeto de assentamento, constatada 

no LAF, será submetida ao Comitê de Decisão Regional a 

proposta de arquivamento do processo, podendo ser consultada 

preliminarmente a Câmara Técnica Regional. 

 

Além de fiscalizar o imóvel rural quanto ao cumprimento da sua função social, em 

toda a sua completude, o Laudo Agronômico de Fiscalização cumpre importante papel de 

atualização cadastral do Imóvel no Sistema Nacional de Cadastro Rural, para aferir o GUT, 

GEE e os módulos fiscais do imóvel averiguado, conforme o parágrafo 4º do artigo 9º da 

Norma Técnica nº 95/2010. 

Concluído o Laudo Agronômico de Fiscalização pelo interesse social em virtude 

do descumprimento da função social da propriedade, o imóvel rural passa a ser apto a ser 

declarado como suscetível de desapropriação, devendo classificar o imóvel rural no tocante ao 

seu tamanho e a sua produtividade. Destaca-se que o Decreto nº. 2.250/1997 assegura o 

contraditório administrativo do referido laudo: 

 

Art. 3º Os laudos de vistoria, bem como as atualizações 

cadastrais resultantes, serão comunicados ao proprietário do 

imóvel rural, que poderá exercer, no prazo de quinze dias, 

direito de manifestação. 

 

O trâmite procedimental da impugnação do laudo administrativo deve ser dirigido 

ao Superintendente Regional do INCRA, que deve ouvir a Divisão de Obtenção de Terras ou 
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a Procuradoria Federal Especializada junto à Autarquia Agrária, conforme o objeto de 

impugnação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 12 da Norma Técnica nº. 95/2010.  

A matéria da impugnação pode versar sobre qualquer fato relativo ao 

procedimento, que, como visto, é iniciado pelo requerimento do Chefe de Divisão de Terras 

da área onde compete a devida Superintendência Regional, como questionar os índices de 

GUT e GEE verificados, fazer questionamentos sobre os outros critérios de função social da 

propriedade, questões incidentes ao procedimento e à legalidade do mesmo, e tudo que mais 

for afeito ao interesse do Impugnante. 

Após a decisão sobre a impugnação ao Laudo Agronômico de Fiscalização, cabe 

recurso, no prazo de dez dias, dirigido ao Superintendente Regional e decidido pelo Comitê 

de Decisão Regional, conforme estabelece o parágrafo 6º do artigo 12 da Norma Técnica nº 

95/2010, não havendo efeito suspensivo ao procedimento desapropriatório, nos termos do 

parágrafo 9º do mesmo artigo da referida norma. 

De qualquer forma, a análise técnica deve ser feita, com o estudo sobre a 

viabilidade do assentamento e classificação fundiária, conforme ponto 1.1 e 1.2 do Anexo II 

da Instrução Normativa nº 62/2010, bem como é necessário o parecer da Procuradoria Federal 

Especializada, nos termos do inciso IX e do parágrafo 1º do artigo 7º, e do ponto 1.3 do 

Anexo II da mesma norma interna, para averiguação se houve cumpridas as normas regentes 

do procedimento administrativo e assegurado o devido contraditório.  

Importante mencionar que a pretensão desapropriatória estabelecida pela 

Instrução Normativa nº 62/2010 somente se dá após o julgamento do mérito da impugnação e 

seus recursos devidamente processados, que estão previstos na Norma Técnica nº 95/2010. 

Ou seja, o parecer jurídico a que se refere a Instrução Normativa nº 62/2010 levará em conta 

todo o primeiro procedimento de conhecimento administrativo pelo interesse social da área, 

incluindo aí, a oportunização dos recursos e a legalidade de todos os atos. 

Concluída essa etapa dos trâmites do procedimento administrativo, declarado o 

não-cumprimento da função social da propriedade, encaminha-se à Coordenação-Geral de 

Obtenção de Terras do INCRA os documentos necessários para a expedição do decreto 

presidencial que declarará o imóvel rural como de interesse social para fins de reforma 

agrária, que depois de nova conferência e parecer da Procuradoria Federal Especializada junto 

à Presidência do INCRA, encaminha-se para a Casa Civil da Presidência da República para 
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aprovação e publicação do decreto, conforme toda a cronologia estabelecida pelo Anexo II da 

Instrução Normativa nº 62/2010. 

 

2.5. Questões pontuais do procedimento administrativo do INCRA 

 

O desiderato principal do procedimento administrativo do INCRA é o aferimento 

da função social da propriedade exercida no imóvel rural avaliado, nos doze meses anteriores 

à do recebimento da notificação prévia. No entanto, há questões de ordem procedimento que 

devem ser abordadas, para a melhor completude da exposição da atividade administrativa 

exercida pela Autarquia Agrária. 

O levantamento da cadeia dominial da matrícula do imóvel rural deve ser feito, 

buscando toda a origem da propriedade desde sua titulação original conferida pelo poder 

público, para evitar que a indenização de benfeitorias e a emissão de títulos da dívida agrária 

sejam feitos em benefício de quem não é o real proprietário do imóvel rural. Tal regramento 

advém do parágrafo 1º do artigo 6º da Norma Técnica nº 95/2010. 

O ponto 2.3 do Anexo II da Instrução Normativa nº 62/2010 do INCRA 

estabelece que o levantamento completo da cadeia dominial deve ser feito até o momento de 

avaliação e vistoria do imóvel, sendo encaminhado à Diretoria de Obtenção de Terras, antes 

da expedição dos títulos da dívida agrária, ou seja, até mesmo após a publicação do decreto 

presidencial. 

Aliás, é importante realçar que, caso não seja possível chegar-se ao título 

originário de deslocamento da propriedade para o domínio privado, deve ser intimado o 

Estado para manifestar sobre a autenticidade e legitimidade do título apresentado, conforme 

determina o parágrafo 3º do artigo 6º da Norma Técnica nº 95/2010. 

Já imóveis situados na zona de faixa de fronteira que tiverem seu processo de 

ratificação em análise, sobrestado, ou decidido, mas não levado ao registro, terão os títulos da 

dívida agrária depositados bloqueados até a regularização fundiária do imóvel junto ao 

INCRA, com a ratificação da propriedade. A faixa de fronteira é área fundamental para a 

defesa nacional, possui extensão de até cento e cinquenta quilômetros a partir da fronteira, 

segundo o parágrafo 2º do artigo 20 da Constituição Federal. 
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O INCRA também apresenta, durante o curso do procedimento administrativo, a 

preocupação com o imóvel ser objeto de pretensão concorrente de outras instituições da 

administração federal, como a Fundação Nacional do Índio, o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente, o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, e outros, bem como os 

órgãos ambientais do Estado e o interesse do Município, caso o imóvel esteja em zona de 

expansão urbana, parcelamento, ou unidade de conservação municipal existente ou planejada, 

como regula o artigo 11 da Norma Técnica nº. 95/2010. Relevante destacar que não indica a 

Norma Técnica quais providências devem ser tomadas caso alguma destas instituições ou 

entes federados tenham interesse no imóvel. 

Também deve o INCRA oficiar ao Departamento Nacional de Produção Mineral a 

existência de direitos subjetivos sobre o subsolo do imóvel rural desapropriando, que 

potencializem pleitos indenizatórios, bem como analisar a salubridade de uso do imóvel, ou 

mesmo que superveniente atividade minerária comprometa o programa de assentamento de 

trabalhadores rurais, nos termos do artigo 11 da Norma Técnica nº 95/2010. 

 

2.6. Da preparação do decreto presidencial à vistoria do imóvel para 

avaliação 

 

O decreto que declara a propriedade de interesse social é instruído pelos 

documentos do procedimento administrativo relacionados no artigo 7º da Instrução Normativa 

nº 62/2010 e artigo 13 da Norma Técnica nº 95/2010. A Coordenação Geral de Obtenção de 

Terras do INCRA receberá tais documentos, e encaminhará ao Presidente da República. 

Como determina o artigo 184 da Constituição Federal, compete à União a 

desapropriação para fins de reforma agrária, sendo, portanto, a expedição do decreto 

presidencial desapropriatório ato privativo do Presidente da República, conforme determina o 

artigo 84, IV da Carta, ou da autoridade a quem delegar poderes, conforme salienta Meireles 

(2001, p. 567). 

Com a publicação do decreto presidencial, inicia-se a possibilidade de apresentar 

a devida ação de desapropriação, conforme anuncia Paulsen (1997, p. 129) sobre a 

importância da edição do decreto declaratório: 
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Este Decreto é muito importante, pois, ao identificar 

detalhadamente o imóvel através do nome, registro, dimensões, 

localização e proprietário, o declara de interesse social para 

fins de reforma agrária e tem o efeito de autorizar a União a 

promover a desapropriação, na forma prevista na Lei 

Complementar nº 76/1993. 

 

Com efeito, vale destacar que Oliveira (2011, p. 87) esclarece que o decreto 

autoriza a propositura da ação desapropriatória, não obrigando a expropriar, vez que as 

desapropriações – que ocorrem por interesse social ou utilidade pública – podem vir a ter a 

causa que lhes originou cessadas. Dessa forma, não pode o expropriante ser forçado a propor 

a ação desapropriatória, e até pode desistir da lide, caso não tenha quitado a indenização ou 

alterado substancialmente o estado da coisa. 

Assim, somente com a publicação do decreto que fica a Autarquia Agrária 

autorizada a propor a ação de desapropriação, desde que efetuado o prévio depósito da 

indenização, que deve ser feito em títulos da dívida agrária, como determina o caput do artigo 

184 da Constituição Federal e o caput artigo 5º da Lei nº 8.629/1993. 

Para aferir o valor da justa indenização, o INCRA deve apresentar o Laudo de 

Avaliação e Vistoria, onde se avaliará o valor da terra nua e de suas benfeitorias, sendo essas 

indenizadas em dinheiro conforme determina o artigo 1º do artigo 5º da Lei nº 8.629/1993. A 

propósito, esclarece Oliveira (2011, p. 84) que: 

 

O termo benfeitorias deve ser entendido em acepção lata. 

Compreende todas as acessões, e melhoramentos incorporados 

ao solo por trabalho humano. Podem ser, por exemplo, casas, 

cercas, currais, barragens, açudes, galpões, silos, plantações e 

até mesmo florestas ou pastagens plantadas pelo expropriando, 

dentre outros. 

 

Portanto, tendo elaborado a vistoria e avaliação, efetuado o depósito das 

indenizações – da terra nua e suas benfeitorias – pode-se propor a ação desapropriatória, com 

vistas a dar ao Estado a propriedade do imóvel rural, e destiná-la aos programas de 

assentamento de trabalhadores rurais. 
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Como objeto da pesquisa, importante deter sobre a análise do processo judicial 

que discute o interesse social declarado, bem como os efeitos do trânsito em julgado da ação 

que reconhece o cumprimento da função social do imóvel rural, sobre o processo 

administrativo, e sobre o decreto presidencial expropriatório. 
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3. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRODUTIVIDADE E O 

DECRETO PRESIDENCIAL 

 

3.1. Apresentação do caso estudado – autos do processo judicial nº 

2005.35.00.022537-4  

 

Acerca do estudo da natureza da tutela jurisdicional entregue pelo Estado quanto 

ao questionamento do interesse social da área exproprianda, Fazenda Pan Puan, quando 

supostamente não cumprida sua função social, teremos como exemplo o caso dos autos do 

processo nº 2005.35.00.022537-4, intentada no dia 07 de dezembro de 2005. 

A lide versa sobre vistoria realizada pelo INCRA na propriedade da autora da 

ação, onde o órgão administrativo constatou, após o procedimento administrativo interno, que 

o GUT em 44,92% e o GEE em 94,92% (Ofício/INCRA/SR-04/G/Nº. 1203 de 13 de maio de 

2005), o que fez a mesma ser classificada como grande propriedade improdutiva, 

posteriormente tais índices foram recalculados para 57,60% de GUT e 100% de GEE 

(Ofício/INCRA/SR-04/G/Nº. 1857 de 06 de julho de 2005). 

Com laudo pericial próprio, a autora instruiu sua petição inicial com dados 

diversos do INCRA, o que caracterizaria a mesma propriedade como grande propriedade 

produtiva, onde se aferiram índices de 98,22% de GUT e 227,72% de GEE. 

No curso do procedimento administrativo, a autora apresentou impugnação à 

classificação, juntando lá também o laudo apresentado como início de prova na petição 

inicial, bem como recurso administrativo. O procedimento administrativo foi regido pela 

Norma de Execução nº 35/2005, mas com muita similitude ao procedimento em vigor, regido 

pela Norma Técnica nº 95/2010.  

Somente a questão da notificação prévia foi questionada, em aditamento da 

petição inicial (fls. 159/170), na qual foi informada que o procurador da autora não tinha, na 

época da expedição, poderes para receber notificação, e que o mandato especificava poderes 

apenas para acompanhar e solucionar processos junto ao INCRA, e fora assinado em data 

posterior à vistoria, o que tornaria nulo todos os atos posteriores. É importante mencionar que, 

 



91 

 

na Impugnação apresentada em sede administrativa, e colecionada na petição inicial da ação 

declaratória (fls. 24/35), afirma-se que a Impugnante – ou seja, autora da ação – recebeu 

ofício no dia 16 de março de 2005, informando da visita dos peritos do INCRA para o dia 07 

de abril daquele ano. 

Acatando a orientação do INCRA, o Presidente da República expediu o decreto 

expropriatório de 1º de dezembro de 2005, publicado no dia dois de dezembro, na página 14, 

da seção 01 do Diário Oficial da União. Portanto, quando da propositura da ação, o 

documento hábil para o intento da ação desapropriatória, o decreto declaratório, já havia sido 

publicado.  

Ao curso do processo, a autora requereu aditamento da inicial, solicitando 

antecipação de tutela (fls. 159/170) visando afastar os efeitos do decreto presidencial, já sido 

publicado, salientando-se, como dito o suposto vício da notificação prévia. 

 O pedido assim foi concedido (fls. 339/341), e impugnado pelo INCRA por meio 

de Agravo de Instrumento protocolizado sob o nº. 2006.01.00.010491-4, que foi rejeitado pelo 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Da decisão em segundo grau, foi interposto, 

pelo INCRA, Recurso Especial, também denegado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Ao curso do processo, o Ministério Público Federal foi intimado e, no primeiro 

parecer, pugnou pela carência de ação, uma vez que não se declara judicialmente fato, e que o 

objeto que deve ser pretendido pela autora é a declaração de nulidade do decreto 

expropriatório. Porém, caso não fosse extinto o feito sem julgamento de mérito, que se 

realizasse perícia judicial (fls. 331/336). 

O processo foi instruído, no rito ordinário. Foi realizada perícia judicial, para 

constatar as atividades econômicas no lapso temporal decorrente entre 1º de abril de 2004 a 

31 de abril de 2005. Autora, INCRA e Ministério Público Federal indicaram peritos 

assistentes.  

A perícia declarou a propriedade produtiva, indicando indicou GUT de 91,45% e 

GEE de 125,9%, no lapso referido, com resultado impugnado pelo perito-assistente indicado 

pelo INCRA, porém corroborado pelos peritos-assistentes indicados pela autora e pelo 

Ministério Público Federal. 
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A sentença declarou a propriedade produtiva e insuscetível de desapropriação para 

fins de interesse social, sem mencionar o decreto presidencial, que fora publicado antes da 

propositura da ação (fls. 630/640), e sem adentrar sobre o suposto vício procedimental da 

ausência de notificação. O INCRA apresentou recurso de apelação (fls. 645/654), e foi 

rejeitado pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, tanto o 

recurso, como a remessa (fls. 670/675). Da decisão, o INCRA interpôs recurso especial ao 

STJ, que não conheceu, por se tratar de mero reexame de prova. 

Esse é o breve resumo do processo judicial que analisaremos, e foi escolhido por 

ser especialmente adequado ao tema proposto, uma vez que foi declarada judicialmente a 

produtividade no período laboral, tornando, por consequência, sem efeito o decreto 

presidencial, e temos, portanto, os elementos necessários para a abordagem e o estudo da 

tutela jurisdicional entregue.  

Os documentos mencionados neste subcapítulo estão relacionados nos anexos, e 

serão apresentados seus excertos mais importantes ao longo deste estudo. 

 

3.2. A natureza da decisão liminar suspendendo os efeitos do decreto 

presidencial e a questão da preferencialidade da ação desapropriatória 

 

Como visto, o inciso I do artigo 6º da Lei Complementar nº 76/1993 impõe que o 

juiz deferirá de plano, ou no prazo de quarenta e oito horas, a imissão do INCRA na posse do 

imóvel. Nesse sentido, no curso das nominadas “Ações Declaratórias de Produtividade”, 

requer-se medida liminar, na petição inicial ou ao curso do processo, quando expedido o 

decreto presidencial declaratório, que é um dos requisitos autorizadores da propositura da 

ação desapropriatória, nos termos do artigo 5º da referida lei. 

No caso concreto, dos autos do processo nº 2005.35.00.022537-4, foi relatado o 

pedido de antecipação de tutela, fundamentando-se no inciso I do artigo 273 do Código de 

Processo Civil, que assim rege: 

 

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, 

total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido 
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inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança da alegação e: 

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação; ou 

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o 

manifesto propósito protelatório do réu. 

[...] 

§ 7o Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer 

providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando 

presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar 

em caráter incidental do processo ajuizado.   

 

A lei exige que, existindo prova inequívoca, haja verossimilhança da alegação e 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação – periculum in mora. No 

requerimento apresentado no presente caso, é noticiado que o INCRA expedira ofício para a 

vistoria de avaliação do imóvel, bem como já fora publicado o decreto presidencial 

declaratório, o que faria com que a Autarquia Agrária obtivesse a imissão imediata na posse 

do imóvel, quando proposta a ação desapropriatória, como estipula o inciso I do artigo 5º da 

Lei Complementar nº 76/1993. 

Como o requisito da verossimilhança das alegações, é feito remissão ao próprio 

laudo juntado na inicial, realizado por profissional particular, que destoa dos números do 

GUT e do GEE apontados pelo INCRA durante o Laudo Agronômico de Fiscalização. 

Na decisão judicial sobre o pedido de antecipação de tutela, o magistrado se refere 

ao requisito da prova inequívoca, afirmando que deve estar patente tal requisito, mencionando 

o laudo pericial, mas ressaltando “que não deixa indene de dúvida a conclusão do INCRA em 

sentido oposto” (fl. 339). Remete a questão das provas à esfera judicial, uma vez que é a 

prova imparcial e equidistante aos litigantes, e que essa só poderia ser produzida antes do 

deferimento de possível imissão na posse pelo INCRA, pois tal fato prejudicaria a produção 

probatória com a alteração do estado do imóvel. 

Quanto à verossimilhança das alegações, foi feita menção à imunidade da 

propriedade produtiva nos termos do inciso II do artigo 185 da Constituição Federal, e 

novamente aos dados obtidos no laudo do perito particular. Quanto ao periculum in mora, é 

salientado o risco da imissão do INCRA no imóvel, com eventual propositura da ação 

desapropriatória, e que o deferimento da antecipação de tutela não causa prejuízo a nenhuma 
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das partes, pois protege-se tanto direitos da proprietária, quanto os interesses da Autarquia 

Agrária de que a área em questão seja passível para fins de reforma agrária. Assim decidiu 

(fls. 340/341).: 

 

Em suma, DEFIRO o pleito de antecipação de tutela, para que 

se sobrestem os efeitos do Decreto Presidencial de 1º de 

dezembro de 2005, relativo à Fazenda Pan Puan (fls. 177) até 

ulterior decisão nesta causa, que elucide se a gleba em apreço é 

passível ou não de desapropriação para reforma agrária, 

ficando, até então, proibido ao INCRA a realização de qualquer 

ato tendente à desapropriação da coisa.  

 

A Autarquia Agrária, com cópia, razões do recurso e documentos juntados no 

recurso, (fls. 349 e ss.), afirmando que há incidência do pressuposto de validade do Laudo 

Agronômico de Fiscalização e dos dados apurados pelo INCRA no curso da fiscalização (fl. 

356); que a Lei Complementar nº 76/1993, por regulamentar o texto constitucional, é superior 

hierarquicamente ao Código de Processo Civil, que só deve ser aplicado subsidiariamente nos 

termos do artigo 22 da própria Lei Complementar nº 76/1993; e que somente uma ação que 

tivesse o condão de anular o decreto presidencial ou o procedimento administrativo, pois 

como se trata de ação declaratória, estipula o inciso I do artigo 280 do Código de Processo 

Civil que no procedimento sumário não é admissível ação declaratória incidental. 

Nas folhas 359 e 360, ainda afirma que o pedido de antecipação de tutela é 

manifestadamente inadequado, pois não a medida pleiteada é diversa do pedido da ação, que é 

a declaração do imóvel em grande propriedade produtiva, o que caracterizaria medida 

cautelar. Afirma ainda que não há prova inequívoca e sequer verossimilhança das alegações, 

visto que somente foi juntado laudo de um engenheiro contratado pela litigante. Quanto ao 

dano irreparável, asseverou a Autarquia Agrária que a imissão na posse é provisória, 

tornando-se definitiva apenas com o trânsito em julgado da sentença. 

A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por 

unanimidade, denegou o recurso, concluindo que: 
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É insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária a 

propriedade produtiva. Proclama o art. 185, I17, da Constituição 

Federal. Logo, se há dúvida se o imóvel é ou não produtivo, é 

de suspender-se o processo desapropriatório para o devido 

exame. É de considerar-se, na hipótese, a tutela antecipada 

como medida liminar. 

 

Dessa feita, a natureza da medida liminar obtida, para sustar os efeitos do decreto 

presidencial declaratório, um dos requisitos necessários para a propositura da ação 

desapropriatória faz-se importante, seja em uma ação declaratória de produtividade, ou 

qualquer outra ação que tenha o fito de provar o cumprimento da função social da 

propriedade. 

A tutela antecipada, instituto advindo com a reforma do Código de Processo Civil 

promovida pela Lei nº 8.952/1994, visa a correção dos ônus e prejuízos causáveis durante o 

curso do procedimento processual, em razão do tempo da demanda. Para Marinoni (2006, p. 

31): 

 

concretiza-se o princípio de que a demora do processo não 

pode prejudicar o autor que tem razão, e mais do que isso, 

restaura-se a ideia – que foi apagada pelo cientificismo de uma 

teoria distante do direito material – de que o tempo do processo 

não pode ser um ônus suportado unicamente pelo autor. 

 

Por tal razão, fazendo um juízo prévio de valor das provas colhidas, estabeleceu o 

legislador processualista brasileiro que é necessário prova inequívoca do direito, associado a 

um dos seguintes fatores: o dano irreparável durante o curso do processo, ou a caracterização 

de abuso de direito de defesa ou manifestação protelatória do réu. 

Entretanto, o legislador processualista ainda abordou a diferença entre a medida 

liminar de antecipação da tutela sobre o direito pretendido e medida cautelar resguardatória do 

processo, ao trazer a redação do parágrafo 7º do artigo 273 do Código de Processo Civil, com 

a edição da Lei nº 10.444/2002, caso o autor, a título de antecipação de tutela, requeira, na 

verdade, medida de natureza cautelar, devendo o magistrado observar se ali estão presentes os 

requisitos da adequável decisão. Como é possível realizar na petição inicial o pedido de 

 
17 Provavelmente, quis a turma fazer menção ao inciso II do artigo 185 da Constituição Federal. 
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antecipação de tutela, e tal pedido é fungível com medida de natureza cautelar, obviamente é 

plausível que se requeira na propositura da ação tal providência incidental de urgência.  

Assim, tais medidas de resguardo, seja antecipatória da tutela pleiteada ou medida 

de natureza cautelar, são as chamadas tutelas de urgência incidentes durante a fase de 

instrução do feito, conforme ressalta Saraiva (2008, p. 56): 

 

As tutelas de urgência em apreço guardam estreita relação 

entre si, face ao objetivo de afastar o perigo de dano incerto, 

respectivamente, no processo ou na tutela propriamente dita. 

Ao mesmo tempo apresentam pontos de distanciamento pelos 

requisitos próprios e diferenciados. Assim, a legislação dispõe 

de medidas para as situações de urgência, as quais o operador 

do direito deve conhecer com profundidade e, interposta uma 

medida em razão de outra, invocar a aplicação do art. 273, §7º 

do Código de Processo Civil. 18 

 

Dessa forma, são dois institutos distintos, com natureza decisória e efeitos 

opostos, porém, por determinação do legislador, de conhecimento do magistrado regido pelo 

princípio da fungibilidade, podendo dar tratamento jurídico distinto, se presentes os requisitos 

do realmente aplicável às circunstâncias analisadas. Theodoro Júnior (2002, p. 90) apresenta 

tal distinção entre os dois institutos, afirmando que: 

 

Tanto a medida cautelar propriamente dita (objeto da ação 

cautelar) como a medida antecipatória (objeto de liminar na 

própria ação principal) representam providências de natureza 

emergencial, executiva e sumária, adotadas em caráter 

provisório. O que, todavia, as distingue, em substância, 

enquanto a tutela cautelar apenas assegura uma pretensão, 

enquanto a tutela antecipatória realiza de imediato a pretensão. 

 

 
18 Sobre a denominação tutela de urgência, Marinoni (2006, p. 53, 54) salienta que: “[...] não é correto pensar que 

a urgência é a nota caracterizadora da tutela antecipatória, ou melhor, que a tutela de urgência é o genêro do qual 

constituem espécies a tutela antecipatória e a tutela cautelar. É que aí faltaria lugar para a tutela antecipatória 

fundada em abuso do direito de defesa. Ora, o que importa, considerando-se o art. 273, que possui um caput que 

se refere à tutela antecipatória fulcrada em fundado receio de dano e à tutela antecipatória fundada em abuso 

de direito de defesa, é pensar em um gênero que seja capaz de cobrir estas duas espécies de tutela; a urgência, 

como é óbvio, nada tem a ver com a tutela antecipatória fundada no inciso II do art. 273, e, desta maneira, tem 

ligação direta apenas com um dos incisos de seu caput”.  
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Importante destacar apenas, que embora o grande processualista mineiro afirma 

que a medida cautelar seja objeto de ação cautelar, é necessário salientar a existência da 

faculdade da promoção de uma ação cautelar preparatória com o posterior oferecimento da 

ação principal – nos termos do artigo 806, do Código de Processo Civil – ou já de se formular 

o próprio pedido cautelar na própria ação principal, já na petição inicial, com a inovação 

trazida pelo parágrafo 7º do artigo 273 do Código de Processo Civil, pela própria 

fungibilidade, já dissertada acima.  

Saraiva (2008, p. 61) aprofunda a distinção da natureza dos dois institutos, 

expondo que: 

 

Isso se vê claramente no indicativo de que a providência 

jurisdicional da tutela cautelar (de função conservativa do 

status quo necessário à efetividade e utilidade do julgamento) 

não coincide com a providência da tutela antecipada (que 

autoriza a imediata satisfação do direito material pretendido). 

[...] A tutela cautelar (fumus boni iuris) envolve-se, apenas, 

indiretamente com o bem jurídico pretendido. Autônoma, tem 

uma correlação com o processo principal e sobre este surte 

efeitos de natureza garantidora sem qualquer influência ao 

mérito principal. A tutela antecipada (verossimilhança + prova 

inequívoca) tem direta relação com o direito material 

controvertido, antecipando literalmente os efeitos práticos da 

futura decisão definitiva. Portanto, necessário ser mais rígido o 

requisito da probabilidade do direito. 

 

Assim, a tutela antecipada guarda necessária correspondência e congruência com 

o direito pretendido ao final da ação, seja um procedimento de conhecimento ou de execução, 

trazendo de forma provisória ao autor, no início do processo, aquilo que se obteria ao final da 

demanda, com o trânsito em julgado da sentença procedente ao pedido. Para tanto, é 

necessária uma prévia daquilo que virá a ser a sentença, carregando o conteúdo da técnica 

jurídica capaz de prestar a tutela pretendida, afirmando Marinoni (2006, p. 48) que: 

 

Acontece que, para que a tutela possa ser concedida é 

necessária a adequada estruturação da técnica processual, aí 

compreendida a sentença. A sentença não deve ser vista apenas 

como o ato que encerra o processo ou, no caso da sentença 

condenatória (art. 475-J, CPC), a fase do processo destinada ao 

julgamento do mérito, mas como o ato do juiz que deve tutelar 

o direito. As sentenças são várias, isto é, classificadas em 

diversas espécies, exatamente pela razão de que para a tutela 
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dos direitos não basta uma espécie de sentença. As sentenças 

são classificadas em declaratória, constitutiva, condenatória, 

mandamental, e executiva por permitirem tutelas diferenciadas. 

 

Como o objeto e a extensão dos efeitos da sentença são objetos de estudo do 

próximo subcapítulo, aqui resguardaremos a questão do efeito pretendido na petição inicial, 

com a natureza da decisão tutelar de urgência do magistrado do primeiro grau de jurisdição – 

que “antecipou a tutela” – e do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que a manteve, 

mas devendo considerar a providência como de natureza cautelar. 

No presente estudo de caso, foi requerido na petição inicial, como pedido 

principal, na folha 12 dos autos, que: 

 

seja julgado procedente o presente feito, declarando por 

sentença que a propriedade da Requerente ‘in casu’ Fazenda 

Pan Puan descrita no item 01 do presente petitório, seja 

classificada como GRANDE PROPRIEDADE 

PRODUTIVA, atendendo sua função social e não como 

propriedade improdutiva 

 

No entanto, a providência solicitada no aditamento da petição inicial, como 

medida de urgência, como já relatado, foi a de que: 

 

[...] sejam sobrestados os efeitos do Decreto Presidencial 

Expropriatório, em face dos insanáveis vícios configurados na 

equivocada classificação do imóvel rural de propriedade da 

requerente como “GRANDE PROPRIEDADE 

IMPRODUTIVA” pela autarquia expropriante, bem como na 

ausência de regular notificação prévia da vistoria, assegurados 

a mesma o pleno exercício de seus direitos de propriedade e de 

posse sobre o imóvel, consoante dispõe o artigo 524 do Código 

Civil, sobrestando-se também, ad cautelam, o processo 

administrativo INCRA/SR-04/nº 54150.001270/2004-85, até o 

julgamento final da presente ação declaratória. 

 

Ou seja, não há a compatibilidade entre o pedido final ao processo, que é a 

declaração da propriedade produtiva, pelos termos da prova pré-confeccionada por 

profissional particular, e juntada na petição inicial, com a providência liminar solicitada. Ou 
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seja, embora pedido a título de antecipação de tutela, e assim concedido pelo juízo de 

primeiro grau, não se trata de medida antecipatória, e sim de natureza cautelar. Como, no caso 

concreto, não foi requerida, como efeito da sentença, a abstenção do INCRA de quaisquer 

atos pertinentes à desapropriação, não há possibilidade de se antecipar a tutela – com o efeito 

mandamental – como explana Marinoni (2006, p. 65, 66): 

 

[...] a mera declaração não tem a capacidade de produzir efeitos 

concretos, cabe ao autor postular de imediato sentença 

mandamental ou executiva quando sente a necessidade de 

tutela antecipatória com um destes efeitos. Não há sentido em 

pedir sentença declaratória e, ao mesmo tempo, tutela 

antecipatória de conteúdo mandamental. Percebe-se que a 

sentença declaratória não objetiva obrigar o réu a fazer ou a 

não-fazer determinada situação. Quem deseja que o juiz 

pressione o réu a fazer ou a não-fazer, ou mesmo que 

determine uma “medida necessária” capaz de conferir resultado 

semelhante àquele que seria obtido caso o adimplemento fosse 

espontâneo, deve valer-se dos arts. 461 do Código de Processo 

Civil ou 84 do Código de Defesa do Consumidor, postulando 

sentença com efeito mandamental ou sentença com efeito 

executivo. 

 

Não tendo sido requerida a abstenção de atos tendentes à desapropriação, tendo o 

pedido nominado como “antecipação de tutela” se limitado a falar de danos com a limitação 

do conteúdo do contraditório no curso do procedimento sumário da ação de desapropriação, 

nos termos da Lei Complementar nº 76/1993, não se pode considerar, portanto, a medida 

liminar como uma antecipação de tutela de natureza mandamental, obrigando o INCRA ao 

não-fazer de atos atinentes à desapropriação, porque a fundamentação da decisão foi com o 

fito de proteger o resultado do processo.  

Por tal razão, a argumentação presente na decisão visa a proteção do imóvel para a 

análise do seu estado real, para se viabilizar a perícia judicial, pois eventual imissão na posse 

do imóvel, por parte da Autarquia Agrária, poder-se-ia comprometer o resultado do laudo 

pericial judicial, com a alteração do estado fático do bem como se situa na folha 340, 

buscando a preservação de subsídios que afirmem ou não a produtividade do solo no período 

questionado. Tal situação no estudo de caso exemplifica o que Theodoro Júnior (2002, p. 80, 

81) explana sobre o fito da medida cautelar: 
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[...] não se deve ver na tutela cautelar um acertamento da lide, 

nem mesmo provisório, mas sim uma tutela ao processo, a fim 

de assegurar-lhe eficácia e utilidade práticas, pois [...] o fim do 

processo cautelar é evitar, no limite do possível, qualquer 

alteração no equilíbrio inicial das partes que possa resultar da 

duração do processo. Ora se não existe um direito substancial 

de cautela, e se a medida cautelar é decretada não em razão da 

possibilidade de êxito do da pretensão material, mas da 

necessidade de assegurar eficácia e utilidade ao provimento do 

processo principal19, não se deve exarcebar o condicionamento 

da tutela preventiva à verossimilhança do direito substancial da 

parte. 

 

Com efeito, o fundamento legal para a decisão cautelar de suspensão dos efeitos 

do decreto presidencial declaratório encontra na fungibilidade do pedido de antecipação de 

tutela com a aplicação de medida cautelar, exposta no parágrafo 7º do artigo 273 do Código 

de Processo Civil. No entanto, tal dispositivo remete aos critérios para a concessão da medida 

cautelar quando afirma “quando presentes os respectivos pressupostos”. Tais requisitos estão 

no Livro III do Código de Processo Civil, especificamente no artigo 79820: 

 

Art. 798.  Além dos procedimentos cautelares específicos, que 

este Código regula no Capítulo II deste Livro, poderá o juiz 

determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, 

quando houver fundado receio de que uma parte, antes do 

julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de 

difícil reparação. 

 

Dessa feita, ressalta-se nesse momento que os requisitos necessários para a 

concessão cautelar expressos no artigo 798 do Código de Processo Civil, ao qual o legislador 

processualista brasileiro fez menção no parágrafo 7º do artigo 273, do mesmo Código, é a 

relevância da argumentação apresentada pela parte (houver fundado receio) – o fumus boni 

iuris – e o periculum in mora, em razão da possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação 

até o final do julgamento do litígio.  

Essa concessão cautelar, ao fornecer a devida medida protetiva do processo, é 

reflexo do que se estabelece como poder geral de cautela do magistrado, a partir do momento 

 
19 No caso, deve-se compreender como ao pedido principal de mérito, visto que com a introdução do parágrafo 

7º ao artigo 273 do Código de Processo Civil, o a tutela cautelar pode ser presente na ação principal. 
20 Tal correspondência, remetendo ao artigo 798 do Código de Processo Civil os “requisitos pressupostos” ao 

qual alude o parágrafo 7º do artigo 273, é assegurada por Bueno (2011, p. 158; p. 211, 212) e por Saraiva (2008, 

p. 55-70).  
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em que o órgão julgador pode fornecer tutelas provisórias, mesmo sendo providências 

diversas das previstas no Capítulo II do Livro III do Código de Processo Civil. Bueno (2011, 

p. 206) assim esclarece tal poder: 

 

Pelo “dever-poder geral de cautela” o magistrado, no exercício 

da jurisdição, tende a tutelar (proteger) suficiente e 

adequadamente qualquer situação de ameaça que lhe seja 

apresentada ou que seja visível ao longo do processo como 

forma, até mesmo, de evitar que a função jurisdicional seja 

exercitada de forma inútil o que, no direito processual civil 

brasileiro, é assegurado amplamente desde o art. 125, III, do 

Código de Processo Civil.  

 

É importante destacar que tal atitude de concessão cautelar pode ser feita de ofício 

pelo magistrado, conforme salientou Bueno no trecho acima transcrito. Deve-se lembrar 

também que quando o peticionário errar de forma grosseira o pedido, solicitando medida 

cautelar como se fosse antecipação da tutela pretendida, não há que ser concedida em razão da 

fungibilidade, pois esclarece Marinoni (2006, p. 163) que “a concessão de tutela antecipatória 

no caso em que houver sido pedido cautelar somente é possível em hipóteses excepcionais, ou 

seja, quando for razoável e fundada a dúvida em relação à correta identificação da tutela 

urgente”. 

Retornando à temática, é mister a compreensão e conceituação dos requisitos 

necessários para a concessão da medida cautelar, nos termos legais que aqui estudamos. 

Como visto, o fundado receio de que a parte possa eventualmente sofrer está relacionado à 

preservação do processo e do seu objeto de mérito, o que é chamado de fumus boni iuris. 

Theodoro Júnior (2002, p. 83) explana que: 

 

Para decidir, portanto, sobre o fumus boni iuris, a análise do 

juiz tem de se concentrar nos fatos que o autor arrola com o 

fundamento da ação principal e sobre sua idoneidade, em tese, 

para sustentar a pretensão material. Em caso afirmativo haverá 

fumus boni iuris. Não haverá se da narração dos fatos não 

decorrer, lógica e juridicamente, o direito invocado contra o 

réu. 
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Assim sendo, no nosso caso concreto, é o que foi afirmado pelo magistrado 

quando confronta o início de prova trazido na petição inicial, demonstrando que o imóvel 

rural é produtivo, contrariando o laudo apresentado pela Autarquia Agrária, que conclui pela 

improdutividade do imóvel e suscetível a ser definido como de interesse social para fins de 

reforma agrária, como fora, pelo decreto presidencial.  

A divergência gritante dos dados ensejou a busca de uma tutela jurisdicional, no 

caso, requerida uma declaração judicial, e o fornecimento da mesma poderia ser obstado com 

eventual propositura de ação desapropriatória, resultando na imissão liminar do INCRA no 

imóvel, podendo alterar a situação do bem, e não se realizando a devida perícia judicial. O 

direito de ação tinha sua expectativa razoável, e o curso do processo poderia ser prejudicado 

caso não fossem suspensos os efeitos do decreto presidencial. 

Já se incute, portanto, o conceito de periculum in mora, pois como imprevisível a 

data da propositura da ação, mas considerando que é provável que a mesma seja proposta – o 

decreto presidencial declaratório já havia sido publicado no Diário Oficial da União – era de 

se exigir uma medida de urgência ao órgão judicante. Por isso, ressalta Theodoro Júnior 

(2002, p. 83): 

 

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto 

aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de 

fato favoráveis à própria tutela. E isso pode ocorrer quando 

haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, 

ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas 

necessários para a perfeita e eficaz atuação do provimento final 

do processo principal. 

 

E, com efeito, na presente situação estudada, era plausível o temor, uma vez que 

ficaria, como dito, com suscetibilidade na conservação do domínio e manutenção do imóvel 

sob condições a ser vistoriado judicialmente. A própria Autarquia Agrária indica, nas razões 

do recurso de Agravo de Instrumento (fl. 361) que poderia o imóvel ser objeto de alterações 

com uma imissão liminar na posse do imóvel: 

 

Lato senso pode-se considerar que a Autarquia agravante não é 

a maior prejudicada com os efeitos da antecipação da tutela, 

mas sim sua clientela, qual seja, as família acampadas no 
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corredor do imóvel, que esperam a tão sonhada terra, para dali 

tirar o seu sustento e de sua família, para enfim, cumprir a 

função social da terra e ter acesso ao crescimento sócio-

econômico, princípios maiores da tão sonhada Reforma 

Agrária. 

 

Ou seja, o prejuízo da não-concessão da liminar seria ainda maior caso o INCRA 

fosse imitido no imóvel em eventual declaração de produtividade, podendo resultar em 

posterior retorno da propriedade ao litigante, pois se frustraria os sonhos de quem 

liminarmente iniciou um novo projeto de vida, assentando-se de forma precária, enquanto a 

terra era pendente de litígio. 

Assim sendo, caracterizada tal medida como de natureza cautelar, visto que se 

pretende proteger a eficácia e utilidade do procedimento jurisdicional, é importante ponderar 

com a questão da preferencialidade da ação desapropriatória, prevista no caput do artigo 18 da 

Lei Complementar nº 76/1993: 

 

Art. 18. As ações concernentes à desapropriação de imóvel 

rural, por interesse social, para fins de reforma agrária, têm 

caráter preferencial e prejudicial em relação a outras ações 

referentes ao imóvel expropriando, e independem do 

pagamento de preparo ou de emolumentos. 

 

Há um aparente conflito normativo sobre o uso a questão da medida cautelar 

sustando os efeitos do decreto presidencial, conquanto a preferencialidade e prejudicialidade 

que a ação desapropriatória passa a ter quando proposta pelo INCRA. Como visto no primeiro 

capítulo, a ação ordinária que visa declarar a propriedade como cumpridora da sua função 

social é legitimadora do procedimento constitucional de reforma agrária, visto a 

impossibilidade de se discutir o conteúdo do interesse social no curso da ação 

desapropriatória. 

Ora, sendo instrumento de legitimação constitucional do procedimento 

estabelecido para a reforma agrária, construção da técnica dos advogados, a desproteção ao 

processo judicial que trata da declaração do cumprimento de função social não é cabível. Não 

há que se falar em preferencialidade que supere eventual medida cautelar para proteção do 

direito de jurisdição.  
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Essa é a natureza da medida cautelar, visto que resguarda o processo em si, não o 

direito material em litígio, instrumento que assegura a própria inafastabilidade da jurisdição. 

Além disso, Calamandrei (2000, p. 39, 40) ressalta que tal medida é assecuratória dos 

próprios ideais de Justiça: 

  

Os procedimentos cautelares representam uma conciliação 

entre as duas exigências, frequentemente contrastantes, da 

justiça, aquela da celeridade e aquela da ponderação: entre o 

fazer depressa mas mal, e o fazer bem feito mas devagar, os 

procedimentos cautelares objetivam antes de tudo a celeridade, 

deixando que o problema do bem e do mal, isto é, da justiça 

intrínseca do procedimento, seja resolvido sucessivamente com 

a necessária ponderação nas repousadas formas do processo 

ordinário. Estas permitem de tal modo ao processo ordinário 

funcionar com calma, enquanto preventivamente asseguram os 

meios idôneos que fazem com que o procedimento definitivo 

possa ter, quando for emanado, a mesma eficácia e o mesmo 

rendimento prático que ele teria se ele fosse emanado 

imediatamente. 

 

Restringindo-se matéria de defesa, e quando há litígio satisfatório sobre o 

elemento causador da desapropriação-sanção, a concessão de medida cautelar resguarda a 

jurisdição, resguarda a função precípua do Poder Judiciário, que é de entregar justiça, e ainda 

legitima o procedimento constitucional de reforma agrária, visto que não torna autoritário, 

segregando direitos. A preferencialidade da ação desapropriatória não se orna com o cerne 

que a fundamenta, pois sua mera autoafirmação é elemento de autoridade que não coaduna 

com os fins do processo, que é entregar a quem de direito sua devida tutela pleiteada. 

A propósito, deve-se ressaltar que a medida liminar é de natureza provisória, e que 

pode ser reconsiderada em qualquer momento dos atos processuais. Não visa protelar a 

reforma agrária, apenas assegurar e dar garantias ao Judiciário de avaliar a legalidade de todos 

os atos e as circunstâncias que o ensejam. Sua provisoriedade não torna óbice a posterior 

preferencialidade, quando não mais necessária a evocação da proteção jurisdicional 

 

3.3. A sentença declaratória: pedido declaratório, a tutela exarada na 

decisão e os efeitos face ao decreto presidencial 
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Visto no capítulo anterior, e presente no anexo deste trabalho, foi requerido que o 

órgão judicial declarasse o imóvel rural como grande propriedade produtiva, trecho expresso 

na folha 96 desta dissertação. A sentença do juízo de primeiro grau, por seu turno, acolheu o 

pedido, nos seguintes termos da sua parte dispositiva, na folha 639 e 640 dos autos do estudo 

de caso:  

 

[...] julgo procedente o pedido e declaro, como grande 

propriedade produtiva, a Fazenda Pan Puan, situada no 

Município de Campo Alegre de Goiás, [...] sendo tal imóvel 

rural, de consequência, insuscetível de desapropriação por 

interesse social para fins de reforma agrária.  

 

Na apelação cível apresentada pelo INCRA, bem como julgando necessariamente 

a remessa, o relator do acórdão, de lavra da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, em seu voto seguido por unanimidade, assim expressou, na folha 675 dos 

autos em questão: 

 

Tenho como correta, portanto, a sentença que reconheceu a 

produtividade do imóvel em questão, tendo em vista que o 

laudo pericial encontra-se bem fundamentado tecnicamente, 

tendo sido corroborado, inclusive, por parecer técnico emitido 

por engenheiro agrônomo do Ministério Público Federal (fls. 

622/638). 

 

De forma preliminar, é importante identificar um equívoco na lavra do pedido, 

inobservado em todo iter processual, bem como da própria sentença e do acórdão. A 

fiscalização do INCRA no aludido imóvel rural se deu entre os dias 07 de abril de 2005 e 09 

de abril do mesmo ano, com o ingresso dos seus peritos federais para levantamento de dados e 

aferimento do cumprimento da função social da propriedade.  

Como explanado na página 71, o Laudo Agronômico de Fiscalização, segundo o 

parágrafo 2º do artigo 9º da Norma Técnica nº 95/2010 deve refletir as condições de uso do 

imóvel nos doze meses anteriores à data do recebimento da notificação prévia.  

No entanto, como visto, vários dos dispositivos presentes na norma 

regulamentadora do procedimento administrativo do INCRA são correspondentes à norma 
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que vigorou na época do procedimento administrativo do presente estudo de caso, a Norma de 

Execução nº 35/2004, que assim dispunha: “o Laudo Agronômico de Fiscalização deverá 

refletir as condições de uso do imóvel nos doze meses inteiros imediatamente anteriores ao do 

recebimento da comunicação prevista no art. 2º, §§2º e 3º, da Lei 8.629/93 e suas alterações.” 

A declaração pretendida deveria ser no lapso temporal de um ano antes da visita, 

como vimos, foi informado na impugnação administrativa apresentada pela autora da 

demanda processual na página 25 dos autos processuais, que a mesma recebeu a comunicação 

do INCRA no dia 16 de março de 2005. Logo, a declaração judicial visa o reconhecimento do 

imóvel rural como grande propriedade produtiva no lapso temporal considerado pela 

Autarquia Agrária, ou seja, um ano antes da data do recebimento da comunicação.  

Como se vê, a petição inicial não apresentou como pedido de mérito a devida 

declaração de estado de uso do imóvel rural no tempo avaliado pela Autarquia Agrária, e 

sequer a sentença assim declarou que o imóvel rural se enquadraria na condição almejada no 

período em que o Laudo Agronômico de Fiscalização se baseou, sendo ambas caracterizadas 

pela generalidade do pedido. Logo, houve atecnia tanto no petitório, quanto na declaração 

judicial exarada pelo Poder Judiciário. 

É importante observar que, mesmo no petitório não constando o pedido expresso 

de declaração do cumprimento da função social da propriedade no lapso temporal avaliado 

pela Autarquia Agrária, o principal vício se dá na sentença. Isso se dá porque a declaração 

judicial necessariamente remete é pretendida com o intuito de desdizer o que fora afirmado na 

conclusão administrativa do INCRA, elaborada no Laudo Agronômico de Fiscalização, sendo 

a própria causa de pedir, como esclarece Bueno (2011, p. 107): 

 

Os fatos que integram a causa de pedir são aqueles que, 

individualmente, dão origem a consequências jurídicas, vale 

repetir, são os fatos constitutivos do direito do autor. Eles não 

podem ser confundidos com os chamados fatos simples que 

servem, apenas e tão somente, para precisar, descrever ou 

comprovar a existência de outros fatos, mas que, por si só, não 

ensejam consequências jurídicas, pelo menos não aquelas 

pretendidas na petição inicial. 

 

Isso é importante, pois o fato que enseja a declaração judicial de cumprimento de 

função social da produtividade é a conclusão em sentido oposto exarada pela Autarquia 
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Agrária durante sua atividade fiscalizatória. Isso foi posto e explanado na petição inicial. 

Logo, a declaração judicial deveria ser no sentido de afirmar ou não a produtividade no 

período que ensejou a propositura da mesma, conforme a narração fática, conforme 

novamente destaca Bueno (2011, p. 107): 

 

Prevalecem, para o sistema brasileiro, os aforismos da mihi 

factum, dabo tibi ius e jura novit cúria, segundo os quais, a 

qualificação jurídica do fato é dever do magistrado e não das 

partes. O que releva, vale insistir, é que os fatos a partir dos 

quais se pretende incida determinada consequência jurídica 

estejam suficientemente narrados (e comprovados, se for o 

caso) já com a petição inicial. O juiz não fica vinculado às 

consequências jurídicas indicadas na petição inicial, mas aos 

fatos relevantes para configuração de uma dada consequência 

jurídica. 

 

Desse modo, mesmo com uma imprecisão na redação do pedido, como se tratava 

de uma perspectiva declaratória em relação ao lapso temporal avaliado pelo INCRA, a 

sentença deveria ter sido específica nesse sentido, deixando claro que a declaração era 

pertinente ao período considerado pelo Laudo Agronômico de Fiscalização, que é o que 

enseja a causa de pedir do instrumento analisado. 

Feita tal observação acerca de que, tanto o petitório quanto a sentença, deveriam 

buscar reconhecer ou não o cumprimento da função social da propriedade, estabelecendo 

especificamente sobre o lapso temporal da avaliação da Autarquia Agrária, que resulta na 

conclusão ou não do imóvel como de interesse social para fins de reforma agrária, mais 

importante se faz o questionamento sobre a possibilidade de se declarar juridicamente a 

função social da propriedade. 

Estabeleceu o Código de Processo Civil, sobre a ação declaratória autônoma, que 

o interesse do autor pode se limitar à declaração da existência ou da inexistência de uma 

relação jurídica, ou da autenticidade ou falsidade de um documento, relacionados nos incisos I 

e II, respectivamente, o caput do artigo 4º do Código de Processo Civil, admitindo o 

parágrafo único do mesmo diploma que é possível sua propositura mesmo quando tenha 

havido violação do direito. 

No curso do processo, o Ministério Público Federal, em sua primeira 

manifestação, na folha 333, afirmou que: 
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[...] o expropriado impetra, como in casu, uma ação pleiteando 

ao juízo competente que declare, por sentença, a produtividade 

de seu imóvel, com vistas a afastar a eficácia de decreto que o 

tenha declarado de interesse social para fins de reforma 

agrária21. O referido pedido não poderá prosperar, pois a forma 

adotada impede o órgão julgador de adentrar no mérito da 

demanda, porque, afinal, o que se pretende é a declaração da 

existência de um fato, coisa não admitida por lei. Ora, o fato de 

um imóvel rural estar ou não sendo produtivo e cumprindo sua 

função social não pode ser objeto de declaração judicial, posto 

que a ação declaratória de mero fato não é admissível. 

 

Consoante a questão da declaração de mero fato, trazida pelo Ministério Público, 

Fadel (1981, p. 48) esclarece que “não se presta a ação declaratória à afirmação de fatos, mas, 

tão-somente de uma relação jurídica, com a única exceção da autenticidade ou falsidade de 

documento”.  

Portanto, a conceituação de relação jurídica que é objeto da ação declaratória, 

juntamente com a declaração de autenticidade ou falsidade de documento, faz-se necessária 

para a análise da adequação do instrumento ao objeto pretendido. Para tanto, Barbi (1968, p. 

88) afirma que “a noção corrente de relação jurídica – isto é, a relação entre pessoas ou entre 

pessoa e coisa, regulada pelo direito – adotada pelo Código fornece ideia mais que satisfatória 

para apreciação do objeto da ação declaratória”. 

Embora Barbi tenha feito menção a relações jurídicas entre pessoa e coisa, Pontes 

de Miranda (1983, p. 117) salienta a impossibilidade de tal fato, salientando que “relação 

jurídica é entre pessoas, isto é, entre entidades capazes de ter direitos, deveres, pretensões, 

obrigações, ações e exceções. [...] Relação jurídica é a relação inter-humana, a que a regra 

jurídica, incidindo sôbre os fatos, torna jurídica”. Logo, não há que se cogitar hipóteses de 

relações jurídicas entre pessoa e coisa, visto que o Direito vigente só tutela direitos às pessoas. 

Assim, Montoro (2009, p. 253), na relação entre o sujeito e a coisa, há relações 

jurídicas interpessoais, agora com o restante do mundo obrigado a se abster de praticar 

condutas: [...] o direito de propriedade é um vínculo (relação jurídica) entre o “proprietário” 

 
21 Embora o órgão ministerial tenha se referido ao afastamento dos efeitos do decreto, não houve pedido de 

mérito expresso sobre isso na petição inicial e no aditamento da petição inicial. Já se denota que no consciente 

coletivo da prática jurídica que a declaração pretendida afasta a exequibilidade do decreto, sem adentrar-se no 

cerne da questão. 
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(sujeito ativo), que pode agir sobre a “coisa” (bem, objeto mediato), e, de outra parte, as 

demais pessoas (sujeito passivo), que são obrigadas a “respeitar” esse poder (prestação, objeto 

mediato). Essa é a principal característica do direito de propriedade, que assim como os 

direitos reais, são oponíveis erga omnes, obrigando o resto da humanidade a respeitá-los, 

sendo opostos em face de qualquer pessoa. 

No entanto, como vimos ao longo da exposição, o direito contemporâneo também 

impõe obrigações que o proprietário assume com a coletividade em razão do exercício do seu 

direito de propriedade. A função social da propriedade alterou a situação jurídica da 

propriedade e, caso descumprida, enseja ao perdimento de tal direito, como pela 

desapropriação-sanção para fins de reforma agrária. É o que Carvalho (2008, p. 737) afirma: 

 

O princípio incide sobre a estrutura e o conteúdo da 

propriedade, sobre a própria configuração do direito, e constitui 

elemento que qualifica a situação jurídica considerada, 

condicionando os modos de aquisição, uso, gozo e disposição 

dos bens. Não envolve, portanto, apenas limitação do exercício 

das faculdades do proprietário inerentes ao domínio. A função 

social da propriedade introduz, na esfera endógena do direito, 

um interesse que pode até não coincidir com o do proprietário, 

com o predomínio do social sobre o individual, fenômeno 

denominado de socialidade. A função social da propriedade, 

que corresponde a uma concepção ativa e comissiva do uso da 

propriedade, faz com que o titular do direito seja obrigado a 

fazer, a valer-se de seus poderes e faculdades, no sentido do 

bem comum: enquanto as obrigações de não fazer impostas ao 

proprietário se acham ligadas ao poder de polícia, as 

obrigações de fazer decorrem da função social da propriedade. 

Menciona-se, ainda, que a função social da propriedade vai 

além das limitações que lhe são impostas em benefício de 

vizinhos, previstas no Código Civil, pois que elas visam ao 

benefício da comunidade, do bem comum, do interesse social. 

 

Essa percepção de que a função social do imóvel rural incute no proprietário 

deveres, torna a sociedade credora. Foi visto na página 65 do presente trabalho, que o Decreto 

nº 2.250/1997 estipulou no seu artigo primeiro que as entidades estaduais representativas de 

trabalhadores rurais podem indicar áreas passíveis de desapropriação para fins de reforma 

agrária, ou seja, que não têm cumprimento da função social da propriedade. Ou seja, a própria 

coletividade específica – dos trabalhadores rurais – fiscaliza o cumprimento dos direitos que 

elas são receptoras, indicando à Autarquia Agrária a área para a devida fiscalização. O papel 
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da sociedade como fiscalizadora da função social da propriedade é realçado por Falconi 

(2010, p. 130): 

 

Cabe, portanto, à sociedade, detentora do poder soberano da 

nação, e ao Estado, forma organizada do poder, fiscalizarem e 

verificarem se os processos de funcionamento da propriedade 

estão adequados ou inadequados, em certo tempo e em 

determinado lugar do território, pois as atividades agrárias, 

enquanto atividades criadoras de novos produtos naturais e 

conservadoras e preservadoras da natureza, como essenciais à 

sadia qualidade de vida, são tidas e havidas nos tempos 

modernos como indispensáveis à existência da sociedade 

mesma. 

 

Logo, se o proprietário, em razão do direito de propriedade, é sujeito de deveres 

do referido exercício com a coletividade, essa passa a ser sujeita de direitos. Não por acaso, o 

descumprimento da função social da propriedade enseja ao proprietário a desapropriação-

sanção por interesse social, e entidades, como a dos trabalhadores rurais, podem exigir tal 

perdimento do direito de propriedade, obviamente, assegurada a indenização prévia e justa 

sobre a coisa e suas benfeitorias, como sabido. 

Assim, as relações jurídicas que se dão no seio do direito de propriedade são 

plurissubjetivas ativa e passivamente. O direito de propriedade impõe à coletividade uma 

abstenção geral em relação à coisa, tendo o proprietário uma gama de direitos sobre a mesma, 

como o uso, gozo e disposição. Já ao proprietário incumbe uma série de deveres em relação à 

coletividade, que no caso do imóvel rural, seja o da sua utilização racional e adequada, 

exploração com critérios mínimos de utilização do bem e da eficiência na exploração, respeito 

ao meio ambiente e à legislação trabalhista, bem como a promoção do bem estar. 

Dessa feita, obrigações positivas e negativas são de incumbência do proprietário e 

da coletividade em razão da propriedade da coisa, sendo uma relação jurídica complexa, 

portanto plausível de uma declaração judicial. Nesse sentido, importante a redação do pedido, 

para que se configure a pretensão do autor de ver declarada a relação jurídica, e não ter seu 

pedido refutado como mera declaração de fato, explanando Barbi (1968, p. 90, 92) que: 

 

Deve-se acentuar que a redação do pedido nas ações declaratórias é de 

grande importância, pois casos que poderiam perfeitamente ser 
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acolhidos não o são, apenas por defeito na colocação do problema. [...] 

Em verdade, a distinção entre fato e direito, para fins da ação 

declaratória, nem sempre é fácil. Ainda há alguns anos, o Tribunal de 

Justiça de São Paulo, mantendo decisão de 1ª. instância, interpretou 

como pedido de declaração de um fato a pretensão do autor para se 

declarasse ser êle o “único e legítimo dono” de determinado imóvel. 

Não nos parece acertada a decisão do Tribunal de São Paulo, quando 

considerou a espécie como declaração da existência de um fato. O que 

autor pediu era que se declarasse, em face da ré, ser êle, e não ela, o 

verdadeiro titular da relação jurídica de domínio do malsinado terreno. 

A declaração pedida era, portanto, de existência de relação jurídica e 

não fato. 

 

Nesse sentido, ao se buscar a declaração jurídica de cumprimento de função social 

da propriedade, no caso estudado, da observância da sua faceta economicista de 

produtividade, quer-se que seja declarado judicialmente que o proprietário do imóvel rural 

cumpre com a coletividade o exercício social da sua atividade proprietária. Quer-se a certeza 

judicial de que na plurissubjetividade das relações jurídicas decorrentes do direito de 

propriedade não há descumprimento das obrigações positivas impostas ao proprietário frente à 

coletividade e à União, ensejando eventual desapropriação por interesse social. 

Dessarte, plausível e possível o conhecimento do pedido de declaração de 

cumprimento da função social da propriedade, embora seja importante que o petitório 

contenha a plena redação da extensão das relações jurídicas que são dão, visando reconhecer 

tal questão.  

Já foi relatado que no estudo de caso em questão, a Autarquia Agrária afirmou em 

procedimento administrativo o descumprimento da função social da propriedade, concluindo 

pela desapropriação do imóvel para implantação de projeto de assentamento de trabalhadores 

rurais. A proprietária do imóvel rural não concordou com a classificação do imóvel rural 

como grande propriedade improdutiva, juntando dados contrários, afirmando que atingira os 

índices de GUT e GEE. Os efeitos da decisão judicial, que corroborando com a proprietária 

rural, declarou o imóvel como grande propriedade produtiva, sobre o decreto presidencial 

declaratório tornam-se totalmente relevantes. 

Foi visto no capítulo anterior que o decreto presidencial é expedido após a juntada 

de uma série de documentos relativos ao procedimento administrativo do INCRA. O Laudo 

Agronômico de Fiscalização deve apresentar conclusão quanto ao cumprimento ou não da 

função social da propriedade do imóvel rural, bem como há uma série de pareceres técnicos e 
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jurídicos sobre a viabilidade de desapropriação da terra em questão para a implantação de um 

programa de assentamento de trabalhadores rurais. 

A declaração judicial de cumprimento da função social da propriedade, portanto, 

saneia as incertezas trazidas pela classificação administrativa do INCRA sobre o imóvel rural, 

quando questionadas pelo proprietário que afirma cumprir seus deveres com a coletividade, 

decorrentes do direito de propriedade. 

Doutra banda, é imprescindível compreender o tratamento jurídico dos 

procedimentos de desapropriação realizados pela Administração, para analisar a extensão de 

possível desconsideração de seus interesses desapropriatórios com a força da sentença 

transitada em julgado afirmando que o imóvel é cumpridor da função social da propriedade. E 

salienta Gomes (2009, p. 136) que o procedimento administrativo possui duas fases, uma 

declaratória e outra executiva, podendo ser essa última administrativa ou judicial. Meirelles 

(1997, p. 514) assim define a desapropriação como: 

 

[...] um procedimento administrativo que se realiza em duas 

fases: a primeira, de natureza declaratória, consubstanciada na 

indicação da necessidade ou utilidade pública ou do interesse 

social; a segunda, de caráter executório, compreendendo a 

estimativa da justa indenização e a transferência do bem 

expropriado para o domínio do expropriante. É um 

procedimento administrativo (e não um ato) porque se efetiva 

através de uma sucessão ordenada de atos intermediários 

(declaração de utilidade, avaliação, indenização), visando à 

obtenção de um ato final, que é a adjudicação do bem ao Poder 

Público ou ao seu delegado beneficiário da expropriação. 

 

Foi visto que, no procedimento administrativo feito pelo INCRA, os peritos 

federais que efetuarem a fiscalização da propriedade devem concluí-la classificando-a como 

produtiva ou improdutiva, bem como enquadrá-la em razão da sua extensão, além de analisar 

sua viabilidade para a implantação de um programa de assentamento de trabalhadores rurais, 

como determinam os parágrafos quinto e sexto do artigo 9º da Norma Técnica nº 95/2010, o 

Manual de Obtenção de Terras e Perícia Judicial do INCRA, o inciso III do artigo 2º da Lei nº 

10.550/2002, e vários outros diplomas normativos. 

Dessa feita, a declaração de interesse social, emitida no decreto presidencial 

desapropriatório, é precedida por uma série de atos de estudo e fiscalização da Autarquia 
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Agrária, cujo fundamento primeiro é o Laudo Agronômico de Fiscalização, que é o 

instrumento fixado como o avaliador do cumprimento ou não da função social da propriedade. 

A impugnação, pela via da declaração judicial do cumprimento, visa afastar tais efeitos e ter 

uma certeza judicial frente a uma afirmação elaborada pelo órgão administrativo, que pode 

ensejar a desapropriação. 

Pois bem, uma declaração judicial que atesta em sentido oposto da fundamentação 

que se calca o decreto presidencial declaratório possui o condão de torná-lo ineficaz, 

inexequível, ou mesmo nulo? A extensão dos efeitos quando a Justiça declara uma relação 

jurídica em sentido oposto a que fundamenta a declaração presidencial de interesse social 

sobre determinado imóvel rural é um importante questionamento. 

Importante mencionar, que o parecer ministerial referido, não considerando a 

existência de uma relação jurídica no que se refere ao pedido de declaração judicial de 

cumprimento da função social da propriedade, indica que o pedido deveria ser de nulidade do 

ato expropriatório, no caso, o decreto presidencial, como apontado no parecer constante nas 

folhas 333 e 334 dos presentes autos do estudo de caso22. 

Com fator ocasionador da desapropriação rejeitado judicialmente, uma vez que foi 

declarado o cumprimento da função social da propriedade, o decreto presidencial perde seu 

fundamento de ser. Nesse sentido, Meirelles (1997, p. 535) afirma: 

  

A ilegalidade da desapropriação tanto pode ser formal quanto 

substancial, pois em certos casos resulta da incompetência da 

autoridade ou da forma do ato, e noutros provém do desvio de 

finalidade ou da ausência da utilidade pública ou de interesse 

social, caracterizadora do abuso de poder. Esta, aliás, é a 

ilegalidade mais comum nas desapropriações. [...] Realmente, a 

autoridade expropriante só é livre na valoração dos motivos de 

interesse público, mas fica sempre vinculada à existência e à 

realidade desses motivos, assim como ao atendimento dos 

requisitos legais de legitimidade condicionadores da 

desapropriação. 

 

 
22 Caso a medida judicial visando impugnar o decreto presidencial declaratório fosse o mandado de segurança, a 

competência para o conhecimento de tal ação é do Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea ‘d’ do inciso 

I do caput do artigo 102 da Constituição Federal, por se tratar de ato do presidente da República. No entanto, a 

declaração de nulidade do decreto presidencial – sendo esse o ponto de mérito de eventual ação – já é de 

competência da Justiça Federal de primeiro grau de jurisdição, pois se questiona a legalidade de ato de interesse 

da União, como preceitua o inciso I do artigo 109, também da Carta Magna. 
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A Constituição Federal, bem como a lei 8.629/1993, remete que a expedição do 

decreto presidencial que desapropria o imóvel rural por interesse social dar-se-á pelo não 

cumprimento da função social da propriedade. Declarando o Judiciário que o imóvel em 

questão cumpriu sua função social, ou seja, não havendo débito do proprietário com a 

coletividade e com a nação acerca de suas obrigações positivas inerentes ao exercício 

proprietário, não se pode afirmar interesse social.  

A sentença que assim declara o imóvel, reconhecendo nele o cumprimento da 

função social, quando levantada a dúvida pelo proprietário do imóvel, em razão de avaliação 

administrativa do INCRA, dá a certeza judicial. Caso seja superveniente à expedição do 

decreto, a tutela declaratória exarada retira seus subsídios jurídicos com a emanação da 

certeza judicial de que o imóvel é produtivo, conforme podemos depreender com a afirmação 

de Botelho de Mesquita (2004, p. 09): 

 

O pressuposto da ação declaratória é precisamente o fato de 

que algo se altere com o pronunciamento da declaração. Se 

dela não adviesse alteração nenhuma no mundo das relações 

jurídicas, ela seria absolutamente desnecessária e a ação seria 

inadmissível. Em que consiste essa alteração? Consiste num 

vínculo imposto pela sentença, não só às partes como também 

a terceiros, e especialmente aos órgãos estatais, que os sujeita a 

tomar como norma para seus atos jurídicos a declaração 

pronunciada pelo juiz. 

 

Com efeito, é o que Theodoro Júnior (1997, p. 77) esclarece sobre o aspecto 

preventivo dos danos que fulcra a sentença que exara uma tutela jurisdicional declaratória: 

 

No processo meramente declaratório não se cuida de dano, mas 

de “perigo de dano”. Procura-se evitar sua consumação, por 

meio de um “acertamento preventivo”. O juiz intervém para 

que a certeza atual não provoque uma escolha futura de 

conduta que seja indevida. Ainda aqui a lide é o pressuposto do 

processo, porque não basta a simples controvérsia genérica ou 

abstrata para justificar sentença de mera declaração. Assim, é 

possível a existência de controvérsia em plano puramente 

teórico ou acadêmico, tendo como objeto o significado de uma 

tese jurídica. Não é o suficiente, contudo, para deflagrar o 

processo jurisdicional; somente a lide irá autorizá-lo, revelando 

o interesse de agir em juízo. Haverá de existir uma situação 

concreta, no mundo fático, que autorize o julgamento em torno 

do risco de um dano, por falta da intervenção judicial. A lide 

sempre revelará que o desacordo entre as partes tem a 
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potencialidade de desaguar em solução que possa ser vantajosa 

ou danosa para uma das partes do conflito.  

 

É importante relembrar que, enquanto ato administrativo da União, o decreto 

presidencial declaratório, por impor a desapropriação-sanção, tem suas causas remetidas à lei 

e à Constituição, em virtude do descumprimento da função social da propriedade. A 

motivação na lei é componente do ato administrativo, como leciona Meirelles (1997, p. 136): 

 

O motivo ou causa é a situação de direito ou de fato que 

determina ou autoriza a realização do ato administrativo. O 

motivo, como elemento integrante da perfeição do ato, pode vir 

expresso em lei como pode ser deixado ao critério do 

administrador. No primeiro caso será um elemento vinculado; 

no segundo, discricionário, quanto à sua existência e valoração. 

 

Pois bem, a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, como 

expresso na redação do caput do artigo 184 da Constituição Federal, é ato privativo da União 

quando o imóvel rural não esteja cumprindo sua função social. Ou seja, o descumprimento é o 

ato ensejador do ato administrativo, que é o decreto expropriatório. A função social da 

propriedade é cumprida com o atendimento simultâneo dos requisitos expressos no artigo 186 

da Constituição Federal. 

No presente estudo de caso, o INCRA aferiu um resultado incompatível com a 

realidade. O decreto presidencial no momento da sua publicação no Diário Oficial da União 

tinha motivação legal, pois era baseado em avaliação do INCRA de que o imóvel rural era 

improdutivo. A declaração judicial impugna a motivação do decreto: a relação jurídica de 

cumprimento da função social da propriedade no imóvel rural referido, no lapso temporal 

referente à sua avaliação, como explana Pontes de Miranda (1997, p. 57) sobre efeito da 

sentença: 

 

Uma coisa é a eficácia ex tunc de sentença, outra a eficácia ex 

tunc da relação jurídica “declarada”. Ali, há um ir ao passado; 

aqui não: o juiz foi pedido exatamente pôr-se ao tempo do 

passado. Portanto, é erro falar-se de eficácia retroativa da 

sentença declarativa. As sentenças constitutivas é que podem ir 

ao passado; a sentença declarativa é proferida por juiz que se 

pôs, desde o início, no passado.  
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Portanto, voltando-se ao momento da avaliação e fiscalização do imóvel rural 

referido, estabeleceu-se que a relação jurídica ali desempenhada era de cumprimento da 

função social da propriedade, alçando-se os índices de produtividade necessários para a 

satisfação de seu critério economicista. A sentença declarou que a relação jurídica ali era 

diversa da reconhecida pelo INCRA. Logo, a autoridade da coisa julgada macula a causa da 

edição do decreto presidencial, que é um ato administrativo. 

Dessa forma, a cognição exercida pela Autarquia Agrária sobre o cumprimento da 

função social do imóvel rural em questão foi errônea, atribuindo-lhe GEE inferior ao real. A 

motivação do ato administrativo é elemento necessário para reconhecer a sua validade e 

produção de efeito. Havendo nulidade, o ato é ilegal, e a situação jurídica deve retornar ao 

“stauo quo ante” à edição da medida, pois ensina Meirelles que (1997, p. 156, p. 157): 

 

A nulidade, todavia, deve ser reconhecida e proclamada pela 

Administração ou pelo Judiciário [...], não sendo permitido ao 

particular negar exequibilidade ao ato administrativo, ainda que 

nulo, enquanto não for regularmente declarada sua invalidade, 

mas essa declaração opera ex tunc, isto é, retroage às suas 

origens e alcança todos os seus efeitos passados, presentes e 

futuros em relação às partes, só se admitindo exceção para com 

os terceiros de boa-fé, sujeitos às suas condições reflexas. 

 

No mesmo sentido, aponta Cretella Júnior (1977, p. 180) que o motivo que enseja 

o ato administrativo deve ser existente, sob pena de ilegalidade do ato jurídico, o que enseja 

sua declaração de nulidade: 

 

Quando o móvito não existe, o ato é ilegal. Ilegal é ainda o ato, 

se existindo o motivo, dele extraiu a autoridade ilações 

colidentes com a lei aplicada. Cabe ao poder judiciário o exame 

dos motivos para atingir o núcleo e decidir da legalidade. Se ao 

poder judiciário fosse interdito o exame da matéria de fato, 

básica como suporte fático para a integração do ato 

administrativo, estaria aquele poder transformado em mero 

homologador das decisões dos agentes do executivo, mediante 

sumário e superficial exame das formalidades extrínsecas – 

epiderme do ato – desconhecedor, porém, do núcleo vital do 

pronunciamento da Administração. 
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Qualquer ato administrativo é passível de tal controle de legalidade, incluindo o 

próprio decreto desapropriatório, como bem afirma Cretella Júnior (1998, p. 502, p. 503): 

 

Desse modo, a capacidade, o objeto, a forma, o motivo e o fim, 

elementos estruturais ou anatômicos da declaração 

expropriatória, veiculada por decreto, se defeituosos, são 

examináveis em ação direta promovida perante o Poder 

Judiciário, que pode apreciá-los, concluindo pela ilegalidade do 

procedimento do Estado. Declaração expropriatória ilegal é a 

que se apresenta com vício estrutural, assinalado pelo Poder 

Judiciário, que o invalida, tornando-o inidôneo para atuar no 

mundo jurídico. Em suma, sob o aspecto da legalidade, a 

declaração expropriatória que apresentar defeito em qualquer 

de seus cinco elementos constitutivos pode ser examinada pelo 

Poder Judiciário, quer emane do Poder Executivo, quer emane 

do Poder Legislativo, porque, em qualquer dos casos, estamos 

diante de ato administrativo ilegal e, pois, suscetível de revisão 

jurisdicional. 

 

Dessa feita, o reconhecimento da nulidade do ato administrativo deve ser expresso 

pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário. No caso concreto, a sentença não 

impugnou o decreto presidencial, Mesmo tendo a sentença afirmado que o imóvel rural é 

insuscetível de desapropriação por interesse social, tal disposição não tem o condão de afastar 

os efeitos do decreto, visto que ele não foi expressamente revogado pela administração ou 

nulificado pelo Judiciário. 

Ou seja, o ato administrativo capaz de promover a desapropriação do imóvel rural, 

o decreto presidencial de 1º de dezembro de 2005, continuou vigente e com potencialidade de 

produzir efeitos, porque a sentença que declara a produtividade não impugna o ato 

expropriatório, caso não tenha sido requerido no procedimento, ou caso o juízo assim o 

determine, por se tratar de matéria de ordem pública, o que mesmo não fez. 

A União e sua Autarquia Agrária, o INCRA, são pessoas jurídicas distintas e tem 

interesses diferentes: enquanto a ação declaratória se dá face ao INCRA, a nulidade do 

decreto presidencial se dá face à União, por ser ato privativo dela.  

Ambos pedidos, caso tivessem sido cumulados em um mesmo petitório não 

acarretaria em deslocamento de competência, pois compete aos juízes federais “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 acidentes de 
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trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”, na dicção do inciso I do 

artigo 109 da Constituição Federal. 

Eventual declaração judicial de cumprimento da função social da propriedade em 

face do INCRA macula a idoneidade da causa do ato administrativo exarado, razão pela qual 

há interesse da União no processamento do feito. O Código de Processo Civil estipula que “há 

litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o 

juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da 

sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo”, conforme redação do 

caput do artigo 47.  

O caráter unitário do litisconsórcio entre o INCRA e a União ocorre porque a 

declaração judicial em sentido oposto pelo INCRA afeta a motivação do decreto 

expropriatório expedido pela União. A declaração administrativa de que o imóvel não cumpre 

a função social embasa e motiva o decreto expropriatório, uma declaração judicial em sentido 

oposto, prejudica o decreto, razão pela qual há sobre a União efeitos da decisão que se dá em 

face da Autarquia Agrária. 

Nesse sentido, explana Pontes de Miranda (2000, p. 30) que “tratando-se do 

litisconsórcio unitário, a natureza jurídica do pedido é que determina o tratamento que hão de 

ter os consortes quando se trate dos efeitos dos atos de um em relação aos outros 

litisconsortes”. 

A lógica impõe decisão uniforme para as duas partes, pois não pode se declarar o 

cumprimento da função social e considerar como válido o decreto presidencial que 

desapropria o imóvel rural por interesse social. Nessa esteira, há a formação do litisconsórcio 

unitário, que nos dizeres de Dinamarco (2001, p. 148): 

 

[...] sendo unitário o litisconsórcio, não se admite a cisão das 

situações dos co-litigantes: a indispensável homogeneidade no 

julgamento do mérito impede que, no curso do processo, 

caminhem eles por trilhas diferentes, desenvolvendo-se a 

instrução por modos distintos ou, em geral, criando-se 

situações que conduzissem a julgamentos de méritos de teor 

variado. Por isso, ou um ato realizado sem a unanimidade dos 

litisconsortes será eficaz para todos, ou não será eficaz para 

nenhum. 
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Por haver a relação entre o INCRA, executor da reforma agrária, e a União, que é 

quem autoriza o procedimento expropriatório expedindo o decreto, a declaração os une pelo 

direito material pretendido, pois afirma Pontes de Miranda (2000, p. 32) que “o litisconsórcio 

necessário é conceito de direito material, liga-se à pretensão de direito material, à res iudicium 

deducta”. A declaração judicial sobre a classificação que o INCRA realizou sobre o imóvel 

rural implica, como dito, no prejuízo do ato expropriatório realizado pela União. 

Pelo fato da sentença declaratória estender seus efeitos ao ato da União, há a 

formação do litisconsórcio passivo necessário, conforme ressalta Dinamarco (2001, p. 180) 

que “a casuística mostrar como também em algumas ações meramente declaratória a 

necessariedade tem sido reconhecida, bastando que se trate de relação jurídica posta como 

objeto principal do processo e não invocada pelas partes para ser conhecida incidenter 

tantum”.  

A propósito, sobre o critério da legitimidade da formação litisconsorcial passiva, 

ainda afirma Dinamarco (2001, p. 184) que: 

 

O único critério legítimo, resultante da interpretação 

sistemática dos textos sem desconsiderar a ratio da 

necessariedade, é o que reside nesta máxima: o litisconsórcio 

será necessário, quando sem a presença de todos os co-

legitimados o provimento não puder produzir os efeitos que lhe 

são próprios. 

 

Ora, toda a lide estudada, bem como suas similares que tramitam nas varas 

federais de todo o país, versa com o intuito de desconstituir a avaliação do INCRA como 

grande propriedade improdutiva, para afastar a incidência da desapropriação-sanção.  

Dessa forma, no caso concreto, como já tinha sido publicado o decreto 

presidencial antes da propositura da ação, deveria ter sido formado o litisconsórcio passivo 

necessário unitário entre o INCRA e a União, em razão dos efeitos que a decisão judicial 

provoca, não restringindo a declaração apenas entre a proprietária do imóvel rural e o INCRA. 

A segunda parte do caput do artigo 47 do Código de Processo civil estabelece que 

“a eficácia da sentença dependerá da citação de todos litisconsortes no processo”. No presente 
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caso estudado, a União não foi citada como litisconsorte, configurando apenas a Autarquia 

Agrária como ré. Pontes de Miranda (2000, p. 47) afirma que: 

 

Diante da necessidade da litisconsorciação, têm de ser citados 

os que se consideram litisconsortes ativos, ou, se 

litisconsorciados têm de ser todos os autores, a sua participação 

é inafastável. A ação há de ser proposta por todos os que têm 

de participar da relação jurídica processual, em virtude de sua 

situação dentro do direito material; ou (ou e) por todos os que 

têm de ser passivamente litisconsorciados. Não há eficácia da 

sentença se a sentença não apanhou todos os litisconsortes 

ativos ou (ou e) passivos, quer estejam na relação jurídica 

processual quer nela não entraram. 

 

Liebman (1984, p. 54) explana sobre a eficácia da sentença e da coisa julgada: 

 

[...] a autoridade da coisa julgada, que se pode definir, com 

precisão, como a imutabilidade do comando emergente de uma 

sentença. Não se identifica ela simplesmente com a 

definitividade e intangibilidade do ato que pronuncia o 

comando; é, pelo contrário, uma qualidade, mais intensa e mais 

profunda, que reveste o ato também em seu conteúdo e torna 

assim imutáveis, além do ato em sua existência formal, os 

efeitos, quaisquer que sejam, do próprio ato. A eficácia natural 

da sentença, com a aquisição dessa ulterior qualidade, acha-se, 

então, intensificada e potencializada, porque se afirma como 

única e imutável formulação da vontade do Estado de regular 

concretamente o caso decidido. E essa imutabilidade 

característica do comando, nos limites em que é disciplinada 

pela lei, opera, não já em face de determinadas pessoas, mas 

em face de todos os que no âmbito do ordenamento jurídico 

tem institucionalmente o mister de estabelecer, de interpretar 

ou de aplicar a vontade do Estado, não se excluindo o próprio 

legislador, que não poderá por isso mesmo mudar a normação 

concreta da relação, a qual vem a ser estabelecida para sempre 

pela autoridade da coisa julgada. 

  

Dessa feita, a declaração do Estado-Juiz de que o imóvel rural tem atividades ali 

exercidas que satisfazem a função social da propriedade impede que o mesmo venha a ser 

desapropriado por interesse social. Ou seja, caso não tivesse sido publicado o decreto 

presidencial, a União não o poderia fazer, sendo então uma figura terceira que sofreria uma 

conduta abstencionista como efeito reflexo da sentença que se dá face ao INCRA. Na presente 

situação, o decreto foi publicado antes da propositura da ação, e a declaração não pode ser 
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considerada como extensão subjetiva da sentença, pois essa, segundo Dinamarco (2001, p. 

271): 

 

[...] leva em conta o dado objetivo de determinada pretensão 

posta em juízo e, conduzida esta por todos os interessados ou 

por algum apenas, isso não importa: em qualquer das hipóteses 

a sentença será vinculativa de todos os co-legitimados, quer 

tenham todos estado presentes ou não. Para ficar acobertada 

pela autoridade da coisa julgada assim sem restrições, a 

sentença há de ter plena eficácia quanto ao objeto do processo. 

A questão da eficácia da sentença e dos limites dos seus efeitos 

é prévia à dos limites subjetivos da coisa julgada, porque esta 

se resolve na imutabilidade daqueles efeitos (sem ser eficaz, 

como cogitar da coisa julgada material?). 

 

Com sua eficácia condenada pela ausência da formação do litisconsórcio passivo 

necessário unitário, não se pode considerar a nulificação do ato administrativo no presente 

caso em decorrência lógica da sentença, pois ela não produz efeitos, já que sua eficácia deve 

ser anterior à limitação subjetiva promovida pela coisa julgada. Ademais, a nulificação deve 

ser expressa. O ato administrativo perdurou com todo o esforço processual promovido pela 

parte autora. 

A situação se tornou esdrúxula: em virtude do não-litisconsorciamento da União, 

como autorizadora da desapropriação, o processo é todo desconsiderado, mesmo ali tendo 

sido produzida uma prova pericial judicial que reconheceu o cumprimento da função social, 

sendo sua sentença ineficaz. Como o imóvel rural não foi desapropriado, a sentença produziu 

efeitos meramente “psicológicos” – o INCRA não tomou para si o imóvel, e o decreto 

presidencial, que não teve seu existência impugnada, decaiu por força do artigo 3º da Lei  

Complementar nº 76/1993. O imóvel rural, pela caducidade do decreto, não está sujeito à 

desapropriação-sanção, tão exclusivamente por este fato. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Estado pode ser analisado sob diversos prismas científicos, ideológicos, 

políticos, e até sobre sua estrutura econômica de produção. É importante mencionar, qual seja 

a abordagem que se pretende dar, a sua principal característica é a administração exclusiva 

dos conflitos privados. O monopólio da jurisdição, o “dizer o direito”, é essa qualidade que 

visa, sobretudo, dar segurança aos membros sujeitos ao poder estatal. 

Ao analisar as raízes axiológicas do Estado Moderno, percebemos que a 

publicização das relações jurídicas por entes estatais foi importante para a superação do 

modelo privatístico que vigorou na Idade Média. O prisma liberal, contrário às investidas do 

Estado em âmbito privado dos indivíduos, forjou a estrutura contemporânea do Estado, 

calcado na separação dos poderes – Executivo, Judiciário e Legislativo – e na positivação do 

Direito, por meio do qual o indivíduo foi declarado sujeito de direitos fundamentais: a vida, 

integridade física, honra, propriedade. 

A técnica da separação dos poderes, como visto, impede atos arbitrários do 

Soberano, provocando-se o Estado-Juiz para impedir atos ilegais promovidos por sujeitos do 

próprio Estado. E como construído na formação do Estado Moderno, a jurisdição se torna 

inafastável, fator esse que garante a segurança e a estabilidade, bem como reforça a 

autoridade do Estado como único legitimado para a entrega do direito, vedando a autotutela, 

obviamente, com as exceções legais, como, v.g., a legítima defesa, o desforço imediato e o 

estado de necessidade. Em suma, está na atribuição jurisdicional a “ratio essendi” do Estado, 

no modelo assim concebido e assim presente desde as revoluções liberais até os presentes 

dias. 

Dessa forma, a estrutura do Estado construída no período moderno foi 

aperfeiçoada ao longo dos tempos, mas a técnica axiológica do liberalismo político é 

marcante e atual, como a percebemos na própria Constituição de 1988, que assegura a 

inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV) e a separação dos poderes (artigo 2º). Ambos 

dispositivos são cláusulas pétreas, nos termos do artigo 60, §4º, III e IV da nossa Carta. 

Sendo a jurisdição inafastável, há que se ponderar a limitação do conteúdo do 

contraditório no curso da ação de desapropriação para fins de reforma agrária, estipulado pelo 

parágrafo terceiro do artigo 184 da Constituição e regulamentado pela Lei Complementar nº 
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76/1993. O contraditório pleno e a ampla defesa são resguardos para o devido processo legal, 

direitos fundamentais reconhecidos na Constituição Federal como cláusulas pétreas, e uma 

herança direta da contribuição do liberalismo político para impedir atos de autoritarismo do 

Estado frente aos indivíduos.  

No entanto, é importante destacar que a declaração de interesse social se presume 

como legal. Por isso, é coerente que haja uma produção direta de seus efeitos, como no curso 

da desapropriação. Assume, então, a denominada “ação declaratória de produtividade” 

importante função para legitimar o procedimento constitucional de reforma agrária, quando o 

indivíduo se irresignar contra o ato expropriatório realizado pelo Estado. 

Como visto, a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária 

ocorre em razão do não-cumprimento da função social da propriedade. Havendo a conclusão 

do INCRA de que determinado imóvel rural não o cumpra, e o proprietário tenha convicção 

em sentido contrário, há litígio em questão, e possibilidade ou ocorrência de lesão a direitos, 

razão pela qual a jurisdição deve ser provocada. 

O direito de propriedade adotou novos contornos. Se, no início do Estado 

Moderno, o pensamento liberal o considerou absoluto e de exercício livre condicionado 

apenas à mera discricionariedade do proprietário, hoje o cumprimento da função social está 

incutido no próprio conceito do direito de propriedade. Assim, a coletividade tem direitos 

sobre a propriedade, exigindo, no caso do imóvel rural, que seu exercício respeite à legislação 

ambiental, juslaborista, promova o bem estar e alce índices mínimos de utilização da terra e 

eficiência na exploração econômica. 

Estando o exercício do direito de propriedade inerente ao cumprimento de tantas 

exigências, e tendo o proprietário os seus direitos inerentes ao exercício proprietário – uso, 

gozo e disposição – a relação jurídica de propriedade torna-se plurissubjetiva ativa e 

passivamente. Ameaçado tal direito de propriedade, em sanção ao não-cumprimento das 

obrigações impostas ao proprietário, é admissível que seja declarada judicialmente o 

respectivo adimplemento, como se demonstra no terceiro capítulo o conteúdo de “relação 

jurídica” declarada judicialmente. 

A tecnologia jurídica, portanto, contribui para a plenitude do texto constitucional 

e da evolução histórica-jurídica do sistema processual, que garante aos cidadãos uma justa 

litigância e revisão dos atos da Administração. Não se toleram ações imotivadas do Estado, e 
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a declaração da relação jurídica, no caso do cumprimento da função social da propriedade do 

imóvel rural, apresenta situação diversa da que enseja a motivação do ato administrativo em 

questão, o decreto expropriatório, salvaguardando o direito de propriedade, e, sobretudo, a 

jurisdição, que é a primeira razão de ser do Estado, que resolve conflitos e dá segurança. 

Não se trata, portanto, de uma atenuação da execução da reforma agrária, mas na 

busca de mecanismo que torne legítimo o procedimento previsto, quando houver 

contrariedade à motivação da desapropriação. Caso o contrário, a mera declaração e a 

insusceptibilidade de qualquer questionamento se o imóvel rural é ou não cumpridor da sua 

função social, tornaria o ato do Estado uma violência contra o direito de propriedade do 

indivíduo, e, sobretudo, uma violência à própria jurisdição – ou seja, o Estado se 

deslegitimaria enquanto titular do monopólio da entrega do Direito. 

Ou seja, agindo o Estado para uma socialidade maior da propriedade privada, em 

especial o imóvel rural, está reconhecendo a influência da contestação à economia de mercado 

promovida pelo pensamento socialista, notadamente o marxista. Já reconhecendo direitos 

fundamentais do indivíduo, e a limitação do Estado pelo princípio da separação de poderes, 

firma-se aqui a posição liberal clássica. A Constituição de 1988, portanto, compatibilizou 

construções “à esquerda” e “à direita”, para formar uma sociedade de bem-estar, colocando no 

mesmo horizonte valores liberais e valores sociais, que deixaram de ser imiscíveis em uma 

mesma estrutura estatal. 

A propósito, denominamos em boa parte do nosso trabalho a tutela declaratória de 

cumprimento da função social da propriedade, e não declaratória de produtividade, como 

nomina a ação do nosso estudo de caso, bem como é amplamente assim denominada na 

prática jurídica dos advogados. Assim o fizemos, pois o conteúdo da função social da 

propriedade do imóvel rural não se resume apenas ao alcance dos índices de GUT e GEE.  

Em razão de o imóvel rural ser objeto de desapropriação-sanção pelo 

descumprimento da função socioambiental, juslaborista e de bem estar, a nomenclatura de 

“ação declaratória de cumprimento de função social do imóvel rural” é mais bem adequada 

para a análise do instituto. A usualmente utilizada, inclusive neste estudo de caso, retrata uma 

condição ultrapassada do cumprimento da função social do imóvel rural, de que se alçaria 

com o mero alcance de critérios estritamente economicistas.  
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Isso ocorre porque, de plano, é plenamente refutável a suposta imunização da 

propriedade produtiva, aludindo-se ao inciso II do artigo 185 da Constituição Federal. A 

leitura isolada da Constituição não permite que seja discutido o interesse social declarado. É 

compreendendo o princípio da separação dos poderes, a possibilidade do contencioso judicial 

de questões administrativas, bem como os direitos fundamentais ao contraditório e à ampla 

defesa, que se constrói a coerência do manejo da ação declaratória para o sistema 

constitucional de reforma agrária. 

Ou seja, faz-se leitura ampla dos aspectos do sistema processual brasileiro 

adotados na Constituição, apresentando que é inviável sua leitura em retalhos. Da mesma 

forma, na compreensão ampla da concepção de Estado pró-ativo, de que a Constituição é 

dotada de força normativa, e que a Reforma Agrária está estabelecida em uma série de itens 

normativos, e não apenas no artigo 185, II, é necessário ressaltar que é suscetível de 

desapropriação o imóvel rural que não cumpre sua função social na completude do conceito: 

observando o critério econômico, ambiental, juslaborista, e de promoção do bem estar. 

Não se aplica, em questão de efetividade constitucional, o brocardo latino si 

plures interpretationes eiusdem actionis admittuntur, simplicissima est optima. Apegar-se à 

leitura isolada do artigo 185, II, ignorando todo o contexto e todo o texto constitucional 

implica em conduzir o artigo 184 e o artigo 186 à letra morta, sem eficácia, e impedir que o 

nosso Estado Constitucional dê cumprimento aos fundamentos e objetivos ao qual se fundou.  

A compreensão conjunta é a mais adequada, tanto que, em razão disso, o Tribunal 

de Contas da União decidiu no acórdão nº 557/2004, relativamente ao processo nº 

005.888/2003-0, determinando que o INCRA realizasse um estudo conjunto para elaboração 

de norma técnica para dar efetividade aos incisos II a IV do artigo 9º da Lei nº 8.629/1993, 

que justamente retratam as obrigações ambientais, juslaboristas e de promoção do bem estar 

durante o exercício do direito de propriedade do imóvel rural.  

O Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso IX do artigo 71, exigiu que a 

Autarquia Agrária desse melhor cumprimento à legislação regulamentadora da Reforma 

Agrária, pois o INCRA é seu executor segundo o artigo 16 da Lei 4.504/1964, cumulado com 

o também já citado artigo 2º do Decreto-Lei 1.110/1970. 

Assim, compreendendo que a Constituição é um todo normativo, com pretensão 

de imprimir suas tarefas na realidade fática, e de que deve ser interpretada e aplicada como 
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um todo coerente, faz-se importante os requisitos da função social da propriedade do imóvel 

rural estabelecidos pela Constituição, pela Lei 8.629/1993 e pela Lei 4.504/1964. 

Por isso, é importante levantar todo o procedimento administrativo realizado pelo 

INCRA, no capítulo segundo do presente trabalho, pois é no Laudo Agronômico de 

Fiscalização que há a conclusão do cumprimento ou não da função social da propriedade em 

todos os seus aspectos. Assim, é necessário ter pleno conhecimento de questões formais, 

como prazos e critérios de seleção de áreas, bem como explanar sobre a caracterização dos 

requisitos da função social da propriedade. O parecer conclusivo indicando o não-

cumprimento da função social da propriedade é a causa de pedir de uma tutela judicial 

declaratória, havendo irresignação do proprietário sobre a avaliação efetuada. 

Explanando os pontos de mérito do Laudo Agronômico de Fiscalização, ou seja, a 

análise dos elementos que compõem a plenitude do conceito jurídico de função social da 

propriedade do imóvel rural permite o conhecimento dos pontos que podem ser arguidos em 

uma eventual ação declaratória.  

A propósito, o estudo de questões formais do procedimento administrativo, como 

a notificação prévia, os prazos e objetos de impugnação do laudo administrativo nos permite 

afirmar que o INCRA tem tido enorme preocupação de assegurar, no procedimento 

administrativo, os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, e da legalidade 

da forma. A Norma Técnica nº 001/2006 é emblemática nesse sentido, ao trazer as regras do 

processo civil para a contagem do prazo da fiscalização do imóvel com base no tríduo 

previsto pela notificação. 

Também denota que o Direito Agrário, surgido em decorrência das 

transformações sociais que alteraram profundamente o Estado, hoje sob a perspectiva 

democrática de Direito, possui como suas fontes formais mais que a lei agrária, em sentido 

estrito, e a Constituição. As normas técnicas, de execução, instruções normativas, e pareceres 

produzidos pelo INCRA, pela Procuradoria Federal Especializada, ou mesmo decisões do 

Tribunal de Contas da União são fontes formais do Direito Agrário, pois estabelecem 

mecanismos formais do processo administrativo, bem como regulamenta sobre elementos 

materiais dos conceitos abertos da função social do imóvel rural, por exemplo. 

Tendo analisado a completude do procedimento de reforma agrária realizado pelo 

Estado, em razão da inovação da tecnologia jurídica da ação declaratória de cumprimento da 
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função social da propriedade do imóvel rural, bem como a extensão do conteúdo a ser 

impugnado, já os predicados reunidos para estudo do caso em questão, basicamente com a 

petição inicial e seu aditamento, a decisão liminar, e a sentença, que, no nosso caso, foi 

confirmada e mantida pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. 

A decisão liminar cautelar que susta a ação desapropriatória não afeta a sua 

preferencialidade, estabelecida pelo artigo 18 da Lei Complementar nº 76/1993. Essa se dá 

face a terceiros que desejam também a terra, como o arrolamento do bem à execução, a 

declaração de usucapião ou um litígio de inventário. Aqui é instrumento de questionamento 

da legalidade da motivação do ato que enseja a expropriação, resguardando a própria 

jurisdição e a eficácia da tutela. A propósito, pela natureza da medida cautelar, de resguardar 

a utilidade e eficácia do processo principal, não há que se desconsiderá-la por essa via. 

No estudo de caso, em que pese a Autarquia Agrária ter evocado a ação 

declaratória incidental em processos de rito sumário, nos termos do artigo 280 do Código de 

Processo Civil, não cabe análise de vedação, pois a ação presente não foi incidental à ação 

desapropriatória, que nem chegou a ser proposta. 

Concluímos que, no presente caso, a sentença é ineficaz, em razão da não-

formação do litisconsórcio passivo necessário unitário. Como o decreto presidencial tem 

subsídio na conclusão formada pelo INCRA de descumprimento da função social da 

propriedade e na viabilidade do emprego da área para a implantação de programa de 

assentamento de trabalhadores rurais, eventual declaração judicial em sentido oposto ao 

afirmado pela Autarquia Agrária prejudica-se o ato administrativo.  

Logo, como a União autoriza a reforma agrária, e o INCRA a executa, como o 

decreto presidencial no caso concreto fora publicado no Diário Oficial da União em 02 de 

dezembro de 2005, e a ação, proposta no dia 07 daquele mês e ano, o litisconsórcio passivo 

necessário unitário se configura, nos termos do artigo 47 do Código de Processo Civil. Não se 

trata de preciosismo legal – é a imposição da lei. 

A sentença declaratória não possui o efeito de nulificar o decreto presidencial. O 

ato administrativo deve ter sua nulidade reconhecida pela Administração e ser revogado 

expressamente, ou assim declarado de forma expressa por decisão judicial. Dessa forma, 

deve, na petição inicial, ser requerida expressamente a declaração nulidade do decreto 

presidencial, como no presente caso, já sido publicado. Se for publicado superveniente à 
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sentença transitada em julgado, é nulo de pleno direito, por vício na motivação originária, 

sendo um efeito da coisa julgada sobre terceiro. 

Dessa forma, é impossível renegar a importância da técnica processual, muito em 

especial na busca de uma tutela declaratória. Desde a redação do pedido, conforme foi 

mencionado no capítulo terceiro, até a compreensão da amplitude do conteúdo da função 

social da propriedade do imóvel rural, para a satisfação das normas de conteúdo instrumental. 

O objetivo é afastar a desapropriação-sanção, mas não se pode olvidar que o ato que a enseja 

é o autorizativo da União, por meio da publicação do decreto presidencial que declara o 

imóvel como de interesse social para fins de reforma agrária. 

Logo, a sentença produziu efeitos meramente “psicológicos”, pois padece da 

ausência de eficácia. Mesmo INCRA e União sendo pessoas jurídicas que estão na órbita 

federal, há, por impositivo legal, a formação do litisconsórcio. Não se pode flexibilizar a 

forma, sob pena de causar insegurança jurídica pela alteração casual e conveniente das regras 

processuais. A solução do litígio se dá com uma provocação completa e ampla do problema 

perante o órgão jurisdicional.  

Conclui-se, ao fim, da importância de se assegurar mecanismos e soluções dentro 

da jurisdição para o fim dos conflitos, e a melhor forma de discussão é acerca da motivação 

do ato que expropria, ou seja, se cumpre ou não a função social da propriedade. É a técnica, 

diante da disposição de tutela declaratória, que permite litigar sobre o interesse social do 

imóvel rural. Para tanto, é importante que o petitório contenha a compreensão da dimensão 

que o direito de propriedade adotou – em relação a sua plurissubjetividade ativa e passiva – e 

à coerência do sistema processual contido na Constituição. Sem efeito, conhecer toda a forma 

de cumprir a função social da propriedade, já que leituras isoladas e descontextualizadas não 

podem assegurar imunização ou impunidade de quem não cumpre os seus deveres inerentes à 

propriedade.  
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