
 

DESAPROPRIAÇÃO (90) Nº 0001098-58.1991.4.03.6000 / 1ª
Vara Federal de Dourados

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E
REFORMA AGRARIA INCRA

REU: ELIZABETH DORAZIO GHIONI, MURILO LEMOS
DORAZIO, SOMECO SA SOCIEDADE DE
MELHORAMENTOS E COLONIZACAO, REGINA AMABILE
DORAZIO, ROSANGELA DORAZIO BROCKHAUSEN

Advogado do(a) REU: LUIZ CARLOS DE AZEVEDO RIBEIRO -
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Advogados do(a) REU: ANA MARIA GOFFI FLAQUER
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Advogado do(a) REU: LUIZ CARLOS DE AZEVEDO RIBEIRO -
S P 1 4 8 5 8
 

S E N T E N Ç A

 

O INCRA pede, inicialmente em face de SOMECO
S/A, Hugo Caros Dorazio e Daisy Cunha Lemos Dorazio, a
expropriação dos imóveis rurais Fazenda Horizonte, com área
medida de 11.682,6909 ha, originalmente situada em
Ivinhema-MS e atualmente situada em Novo Horizonte do
Sul-MS, transcrita no  Registro  de Imóveis da  Comarca  de
Dourados  sob os números 19.969, 11.120, 11.131, 11.130,
11.132, 14.316, 18.177, 21.036, 14.318, 15.727, 15.728,
15.729, 17.495, 17.822, 19.419, 10.988, 11.122, matrícula
24.225 livro 2, 15.730, 17.496, 10.965, 12.869, e  Fazenda

Escondido, com área de 4.897,6879 ha, originalmente situada
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Escondido, com área de 4.897,6879 ha, originalmente situada
em Ivinhema-MS e atualmente situada em Novo Horizonte do
Sul-MS, matrícula 2.268 - CRI de Ivinhema.

 

Imissão na posse efetivada em 10/01/1986 -
31761865 - Pág. 87.

 

O INCRA informa que por um equívoco incluiu a
Fazenda da Somape no objeto. Pede a desconsideração da
área informada na inicial (18.468 ha) e esclarece que a área
total a ser desapropriada compreende 16.580,3788 ha. O
cartório de registro de imóveis é oficiado para retificação -
31761878 - Pág. 6, 31761879 - Pág. 1.

 

Prolatada sentença de procedência do pedido inicial,
fixando, para a Fazenda Horizonte, o valor da terra nua em
NCz$ 29.894.932,32, a cobertura florestal em NCz$
113.249.575,70, benfeitorias em NCz$ 2.324.363,22,
indenização pela produção de milho em NCz$ 326.700,00, total
de NCz$ 145.795.571,24.   Em relação à Fazenda Escondido,
foi calculado o valor da terra nua em NCz$ 12.651.138,49,
cobertura florística em NCz$ 25.908.369,07 (1.829,1624 ha em
terra de mata e 918,4429 ha em área de cerrado), benfeitorias
em NCz$ 588.865,04, indenização pelas toras de madeira em
NCz$ 142.704,00, indenização pela safra de milho em NCz$
29.640,00, indenização pela remoção de bovinos em NCz$
16.000,00, total de NCz$ 39.336.716,60 - 31762702 - Pág. 74.

 

Reforma da sentença pelo Tribunal Regional Federal
da 3ª Região, alterando o período de incidência dos juros
moratórios, honorários do perito e dos assistentes técnicos -
31762702 - Pág. 74 e 31762708 - Pág. 59.
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No curso da execução, a contadoria do juízo realiza a
atualização do cálculo da indenização e a magistrada
recusa-se a homologá-lo, em razão de o valor superar em
muito o preço de mercado do bem expropriado - 31762708 -
Pág. 234.

 

O INCRA e a União Federal ajuízam a ação rescisória
0079007-03.1992.4.03.0000, ainda não transitada em julgado.
Apesar da clara relação de prejudicialidade entre a rescisória e
estes autos, hipótese que recomendaria a suspensão do feito,
opta-se pelo prosseguimento da ação em razão do extenso
lapso temporal de tramitação da demanda (mais de 30 anos) -
31762740 - Pág. 43.

 

O acórdão prolatado na ação rescisória reconhece a
imprestabilidade do laudo pericial produzido nesta
desapropriação, rejeitando o seu uso para acolhimento de
quaisquer quesitos. Apesar de a ação rescisória ainda estar em
curso, o comando judicial nela prolatado é desde já observado
pelo juízo de primeiro grau, mediante a determinação de
realização de nova perícia de reconstituição histórica da
situação dos imóveis - 31762740 - Pág. 43.

 

Realizada nova perícia pelo Engenheiro Agrônomo
Aurê Ribeiro Júnior -  31798882 - Pág. 2, 31811978 - Pág. 2.

 

A União Federal, o Incra, os réus e o MPF apresentam
manifestação - 31811978 - Págs. 30 e 56, 31811987 - Págs. 3
e 22 e 31813068.

 

O perito apresenta laudo complementar - 31815865 -
Pág. 5.
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O Incra, a Someco e o MPF se manifestam -
31822022 - Pág. 3, 31822034, 31822047.

 

Os autos são remetidos a este Juízo Federal em razão
de o município de Ivinhema-MS pertencer à jurisdição da
Subseção Judiciária de Dourados - 31823322 - Pág. 4 e
31823333 - Pág. 16.

 

Frustrada a tentativa de conciliação entre as partes –
54388135.

 

Os réus Murilo Lemos Dorazio, Regina Amabile
Dorazio, Elizabeth Dorazio Ghioni e Rosângela Dorazio
Brochhausen manifestam-se contrariamente à produção de
prova complementar - 56400852.

 

Sentencia-se a questão posta.

 

Rejeita-se a produção de prova complementar (oral).
A uma, os documentos que instruem a causa fornecem
subsídios para o deslinde do feito. A duas, como as partes
divergem sobre a existência de madeira deitada na propriedade
rural e sua quantidade, e o imóvel objeto da lide conta com
mais de 11.000 hectares, eventual prova testemunhal em nada
contribuiria para o esclarecimento da controvérsia.

 

Explica-se. A ré Someco pretende, com a oitiva de
testemunhas, comprovar os seguintes fatos - 57853725 - Pág.
3:
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A prova deste contexto fático demanda, em verdade, a
juntada de documentos com informações precisas sobre a
realidade anterior do imóvel, inclusive com menção à área
remanescente de floresta/volume de madeira deitada  quando
da imissão do Incra na posse do bem (fotos tiradas à época,
laudo de profissional apto a calcular a cobertura florestal,
autorizações de desmatamento, documentos de venda de
madeira), e não uma simples testemunha ocular que ateste a
existência de reserva florestal/madeira derrubada à época.

 

Importa salientar que já constam laudos periciais,
fotos e autorizações de desmatamento, do que se conclui que
a causa está suficientemente instruída para julgamento (CPC,
355, I). 

 

É lícito ao magistrado, destinatário da prova, rejeitar o
pedido de produção de prova que não tem a aptidão de
esclarecer ponto controvertido da lide. Evita-se, com tal
providência, a prática de atos processuais inúteis.
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Por fim, a matéria está madura para imediato
julgamento, não sendo necessário o prolongamento de um feito
que se arrasta há mais de vinte e cinco anos.

 

Sentencia-se o feito.

 

Os preceitos do direitos são estes: viver
, n , honestamente ão lesar a outrem dar a cada um

. Ulpianoo que é seu

 

Em obediência ao acórdão proferido na Ação
Rescisória 0079007-03.1992.4.03.0000, o qual declarou a
nulidade da sentença por imprestabilidade do laudo pericial,
reavaliaram-se os bens neste processo.

 

Sabe-se que o Incra pede ao STJ, em recurso
especial, o reconhecimento da prevalência do laudo produzido
na via administrativa, bem como a majoração dos honorários
advocatícios. Ainda que haja a possibilidade de alteração do
julgado prolatado na ação rescisória, e repercussão direta
neste, é presumivelmente mais benéfico o prosseguimento da
demanda de acordo como os parâmetros até então definidos.
Isso porque, em um juízo de razoabilidade, há que se atentar
para o fato de que os desapropriados foram desapossados dos
bens há anos sem o recebimento de qualquer parcela da
indenização.

 

As Fazendas Horizonte e Escondido foram declaradas
de interesse social para reforma agrária nos termos do Decreto
91.792, de 17/10/1985, publicado no DOU de 18/10/1985.
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A pretensão autoral tem supedâneo no artigo 184 e
seguintes da Constituição Federal, artigo 2º da Lei 8629/1993 e
na Lei Complementar 76/1993.

 

Neste, as partes divergem quanto ao montante da
indenização.

 

Sobre o ponto controvertido, ressalte-se que a
indenização prévia e justa consubstancia exigência
constitucional.

O objetivo é a reposição do patrimônio do
expropriado, razão pela qual a indenização deve
refletir “o valor real do bem expropriado, nem para
o mínimo, nem para o máximo” (BULOS, Uadi
Lammêgo, in Curso de Direito Constitucional, São
Paulo: Saraiva, 2007, p. 471).

 

Ressalte-se que parte da doutrina já entendeu que o
valor da indenização poderia, no caso de desapropriação para
reforma agrária ser inferior ao estimado pelo mercado.

A indenização devida ao expropriado é fixada em
função do dano por ele sofrido e também em
consideração   da culpa por ele demonstrada.
Assim, a justa indenização, no caso de se
expropriar a modesta casa de um operário, pode
ser superior ao valor venal do bem, tendo em vista
as eventuais   dificuldades que o expropriado
encontre para conseguir novo alojamento para si e
sua família. Inversamente, a expropriação por
interesse social de um latifúndio improdutivo
constitui uma punição aplicada ao proprietário, e
há de ser, por conseguinte, inferior ao valor de
mercado do fundo agrícola. O latifundiário, no
caso, descumpriu o dever fundamental de dar ao
bem a destinação devida, conforme o interesse
social. Comparato, Fábio Konder. Afirmação

histórica dos direitos humanos. 2ª ed. São Paulo:
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histórica dos direitos humanos. 2ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2001, pg. 368

 

Contudo, o legislador constitucional entendeu que a
indenização justa, assim entendida como precisa, correta que
leve ao ressarcimento do patrimônio atingido pelo ato estatal.

A indenização da desapropriação não é justa por
uma questão de justiça, mas sim porque deve
apresentar justeza, vale dizer, exatidão e precisão,
de maneira que a Administração Pública deve
pagar ao particular desapropriado exatamente
aquilo que representar a este a sua perda
patrimonial, nem mais, nem menos. STJ ,  AgInt no
AREsp 998611 / PR

 

De acordo com o artigo 12 da Lei 8.629/1993: 

Art. 12. O juiz proferirá sentença na audiência de
instrução e julgamento ou nos trinta dias
subsequentes, indicando os fatos que motivaram o
seu convencimento.

§ 1º Ao fixar o valor da indenização, o juiz
considerará, além dos laudos periciais, outros
meios objetivos de convencimento, inclusive a
pesquisa de mercado.

§ 2º O valor da indenização corresponderá ao valor
apurado na data da perícia, ou ao consignado pelo
juiz, corrigido monetariamente até a data de seu
efetivo pagamento.

 

Tenha-se em mente que a desapropriação é uma
forma aquisitiva e perda da propriedade, e nada mais que uma
compra e venda forçada. Como uma venda, o valor é
estimado na entrega do bem, não fica à disposição que um

terceiro o estime depois de cinco dez, vinte ou trinta anos.
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terceiro o estime depois de cinco dez, vinte ou trinta anos.
Ninguém em nenhum país do mundo compra um imóvel
com valor a ser apurado daqui  a vinte ou trinta anos.

 

Neste quadro, a desapropriação não  enriquece ou
empobrece o expropriado, mas afasta qualquer prejuízo a seu
patrimônio, evitando-se, outrossim, o enriquecimento sem
causa do Poder Público.

 

Assim, é no direito comparado, em Portugal, quando o
Código de Expropriações em seus artigos 24, 25, 27, nos dá
critérios igualmente seguros  de avaliação, sempre tendo em
conta a situação do bem à época da aquisição da propriedade
pelo expropriante.

 

O direito Argentino é na mesma linha,   quando nos
pontua que a expropriação retorna o lesado ao seu ao estado
anterior, com equivalência entre as prestações, pagamento
pelo Estado e ressarcimento do particular. Nesse sentir:
MARIENHOFF, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo.
6. ed. e actualizada. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, t. 4, 1997,
243-245,  278-282

 

Antes de prosseguir, observa-se que, na linha do
artigo 12, § 3º, da Lei Complementar 76/1993, neste ato “o juiz
individualizará o valor do imóvel, de suas benfeitorias e dos
demais componentes do valor da indenização”. Para tanto, se
“considerará, além dos laudos periciais, outros meios objetivos
de convencimento, inclusive a pesquisa de mercado” (artigo 12,
§ 1º, da Lei Complementar 76/1993).

 

A indenização alberga o valor atribuído à terra nua –
pago com a emissão de Títulos da Dívida Agrária, como
preleciona o artigo 184, caput, CF c/c artigo 5º da Lei
8.629/1993; ou, em caso de decisão judicial transitada em
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8.629/1993; ou, em caso de decisão judicial transitada em
julgado, com fixação de valor superior ao ofertado pelo
expropriante, na forma do artigo 100 da CF (artigo 5º, § 8º, da
Lei 8.629/1993) – e às benfeitorias reprodutivas e não
reprodutivas, úteis ou necessárias – pagas em dinheiro.

 

Como o objetivo da desapropriação é a reforma
agrária, dentre os critérios mencionados, sobreleva o pertinente
à aptidão agrícola para avaliação da terra nua.

 

Pois bem.

 

Realizaram-se duas perícias judiciais, com peritos
distintos.

 

O primeiro laudo, assinado por Wagner Augusto
Andreasi, foi declarado imprestável para o cálculo do valor da
indenização. Isso porque o perito: i) considerou, de forma
fraudulenta, a existência de 631.358,6957 metros cúbicos de
madeira na Fazenda Horizonte e de 2.611,598052643 metros
cúbicos de madeira na Fazenda Escondido reembolsáveis; ii)
efetuou cálculo a maior da indenização referente ao cultivo de
milho; iii) avaliou em excesso a cobertura vegetal.   A seguir
trechos relevantes do voto da Desembargadora Sylvia Steiner
na Ação Res  0079007-03.1992.4.03.0000 - 31762730 -cisória
Pág. 54 e 61:
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Ainda, errou no cálculo da terra nua, levando em
consideração informes não fidedignos de imóveis da região,
apontando, como o valor da terra nua, por exemplo, NCz$
29.894.932,32, ou  em valores corrigidosR$ 121.511.091,52
para dezembro de 2013(documento anexo) - 31762730 - Pág.
83:
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Após a anulação da sentença, periciou-se,
indiretamente o bem, pelo engenheiro agrônomo Aurê Ribeiro
Junior, seguindo duas propostas de trabalho.

 

A primeira linha propôs uma atualização do cálculo de
liquidação, na modalidade de arbitramento, mediante
levantamento de dados econômicos referentes ao valor da
terra nua e benfeitorias à época da desapropriação,
pesquisas  junto aos órgãos públicos da região, imobiliárias
locais, registros públicos  e outros órgãos pertinentes,
atendo-se aos critérios e limites já estabelecidos na
decisão 31762709 - Pág. 8, e observando-se, no que tange às
áreas objeto da desapropriação e benfeitorias, ao que já
inventariado no laudo pericial do perito Wagner  - 31762740 -
Pág. 43.

 

Na segunda linha de trabalho, optou-se por determinar
a confecção de novo laudo pericial, reconstituindo
historicamente a situação dos imóveis desapropriados  por
ocasião da data em que o INCRA foi imitido inicialmente na

posse dos referidos imóveis, procurando resgatar o mais
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posse dos referidos imóveis, procurando resgatar o mais
fielmente possível todas as benfeitorias e demais consectários
existentes à época passíveis de mensuração econômica para
compor a base indenizatória justa. Seguem os valores
apurados pelo perito Aurê para os bens em 12/2013 e a
respectiva correção monetária pela calculadora do cidadão:

 

Criou-se a 1a Vara Federal de Dourados em 1997,
sendo o primeiro passo para interiorização da Justiça Federal
em Mato Grosso do Sul, abrangendo todo o cone do Sul do
Estado. Em seguida, vieram a 2ª vara Federal de Dourados e
as Subseções judiciárias de Naviraí e Ponta Porã, em 2004.
Praticamente, todas desapropriações do sul do Estado
tramitaram, na 1ª vara Federal de Dourados.

 

Parte dessa história, foi vivenciada por este
magistrado, atuando desde 2008, nas varas federais de

Dourados, Naviraí, Ponta Porã, e, dentro de sua experiência
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Dourados, Naviraí, Ponta Porã, e, dentro de sua experiência
(artigo 375 do CPC), o valor apurado salta aos olhos, pois
nunca viu um algo tão exorbitante para o hectare.

 

Percebe-se que os valores apontados foram mais
elevados até mesmo que a primeira perícia, eviada dos vícios
de toda sorte e motivo para procedência da ação rescisória no
TRF-3, para a terra-nua. E adotar esse laudo superior até o
mesmo o outro  viciado é jogar por  terra todo o  trabalho do 
Tribunal.

 

Apesar de todo o esforço do perito para   refazer
a situação dos bens e precificá-los de acordo com elementos
probatórios limitados (fotos, documentos e laudos periciais),
não se acolhe o laudo por ele confeccionado. Isso porque, não
se pode avaliar o passado com o recorte do presente. O bem
tem ser ressarcido com  valores à época do ato de Estado
que privou a propriedade.

 

Nesse particular, qualquer valorização ou mesmo
depreciação ocorrida no imóvel não é considerada se ocorrida
após a emissão da posse, salvo na situação específica da área
remanescente de propriedade do réu (art. 27, caput, do
Decreto-Lei 3.365/1941). Na mesma linha, TRF-1ª Reg., 4ª T.,
AC 1997.36.00.005380-1/MT, m. v., rel. des. Carlos Olavo e
TJMG, proc. 1.0701.01. 011427-3/001(1), rel. Nilson Reis, DJ
9-6-2006.

 

Igualmente, não se deve pegar propriedades de hoje e
precificar o passado, pois tanto poderia ocorrer desvalorização
ou valorização imobiliária, e uma parte seria prejudicada. Se
fossem construídos presídios, aterros, usinas, ou acidentes
geológicos, na vizinhança, evidentemente o preço cairia. Ou de
outra parte, se houvesse um  imobiliário decorrente doboom
a v a n ç o  d a s  c o m m o d i t i e s  

agrícolas(https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/como-o-novo-ciclo-de-commodities-deve-impactar-o-brasil/,
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agrícolas(https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/como-o-novo-ciclo-de-commodities-deve-impactar-o-brasil/,
acesso em 27/04/2022) como presenciou o Estado de Mato
Grosso do Sul, o imóvel aumentaria seu valor.

 

Assim, o perito não poderia   realizar pesquisas
históricas na vara federal de campo Grande, nas avaliações
feitas no estado?   ou na primeira vara federal de Dourados?
Qual o sentido de não pegar bens avaliados em 1990, 1995 ou
2000, mas, sim após o ciclo das commodites ocorrido a partir
do ano de 2004, quando o imóvel foi desapropriado em 1985?

 

Tais elementos só nos levam a desacreditar mais
uma vez a prova pericial para avalição do valor de mercado
dos imóveis.

 

Em suma, a concretização ou frustração de
expectativas se dá no momento do fato discutido, o fato

 Do contrário, o expropriantejurídico, no caso, o ato estatal.
sempre será punido se houver anulação de avaliações, pois
imóveis são bens  deflacionários, em crise de descompasso
entre oferta e demanda, as pessoas se seguram às coisas,
valorizando-os fora do ordinário, e principalmente em imóveis
rurais após ciclos de .commodites

 

Do contrário, estaríamos   sujeitos a ver   o preço, a
cada anulação e tomarmos o valor  de mercado  da avaliação,
duplicar, senão triplicar, numa constante progressão
geométrica, levando a incontáveis anulações e reavaliações,
um  temporal.looping

 

O perito, as partes e o MPF dizem que não há como
regredir com base no valor da época. Isso não é verdadeiro,
pois nesta Desapropriação e na Produção Antecipada da Prova
0006032-69.1985.4.03.6000  existe um documento apto a
precificar o hectare da fazenda no ano de 1985/1986, juntado
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precificar o hectare da fazenda no ano de 1985/1986, juntado
inclusive pela expropriada, qual seja, a cédula rural pignoratícia
85 45427-3.

 

A história desse processo deve ser contada a partir da
produção antecipada de prova. A  Someco moveu a segunda
demanda (Produção Antecipada da Prova
0006032-69.1985.4.03.6000) porque o INCRA não queria
indenizar benfeitorias no local. Nela  a Someco apresenta  o
valor juntando a cédula hipotecária na inicial, com a avaliação
do Banco do Brasil, para obtenção de financiamento. 

 

Para estipulação do valor da terra nua, será, então,
adotada a avaliação da propriedade rural constante na cédula
rural pignoratícia 8545427-3. Explica-se.

 

A ré Someco S.A. – Sociedade de Melhoramentos e
Colonização, em 11/10/1985, menos de um mês antes da
distribuição da petição inicial da desapropriação, pactuou
negócio jurídico com o Banco do Brasil, por meio do qual
recebeu um crédito de  para financiamentoCr$ 769.560.000,00
da produção de milho em 1210 ha. Como garantia hipotecária
de adimplemento da dívida, a ré ofertou parte da Fazenda
Horizonte, objeto de desapropriação destes autos, avaliada
pela importância de  na ocasiãoCr$ 7.201.920.000,00
(32659124 - Pág. 4 dos autos  0006032-69.1985.4.03.6000 e
31761900, pg. 2-4 dos autos 0001098-58.1991.4.03.6000):
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Detalhe, a aludida certidão  está nos autos principais,
ID , pg. 2-4, por cópia. Então, elemento probatório31761900
perfeitamente  utilizável.

 

Sabe-se que, de preferência, será confeccionado
laudo pericial de avaliação do imóvel para estipulação do valor
da terra nua, de acordo com a metodologia da ABNT, normas
estas que, por serem dotadas de embasamento científico,
conferem confiabilidade ao resultado da pesquisa. Ocorre que,
analisando as circunstâncias deste feito, a evidência mais certa
é avalição feita pelo Banco do Brasil, constante de documento
particular produzido nos dois meses anteriores à imissão do
INCRA na posse do imóvel para demonstrar o seu valor de
mercado à época. A recomendação de realização de perícia
para aferir valor de mercado justifica-se pelo alto grau de
fidedignidade do resultado, mas, nesse caso, a regra da
metodologia científica não se sobressai em relação à prova
documental, que possui melhor aptidão para estimar o valor do
bem expropriado. 

Num. 249055056 - Pág. 17Assinado eletronicamente por: MOISES ANDERSON COSTA RODRIGUES DA SILVA - 29/04/2022 16:36:50
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042916365025100000241465232
Número do documento: 22042916365025100000241465232



 

Isso porque é bem provável que a declaração do
desapropriado a respeito do valor de mercado da Fazenda
Horizonte em 1985 esteja mais alinhada à realidade da época
do que o resultado de um laudo pericial confeccionado após 30
anos.  Há extrema dificuldade, passado tanto tempo, em
encontrar, fora dos autos, fontes de documentos e informações
retroativas para aferição do valor de mercado do bem à época
da imissão na posse. Assim relata o perito - 31815865 - Pág. 6:
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Contudo, a confiabilidade da estipulação do valor de 
 para parte da Fazenda Horizonte resideCr$ 7.201.920.000,00

justamente na conhecida cautela tomada pelos bancos para
 Não se trata de um valorconceder crédito aos consumidores.

aleatório, mas sim o resultado ao qual chegou um determinado
agente da instituição financeira em verificação  nain loco
própria Fazenda, após um minucioso trabalho de entrevista e
análise (coleta de dados para aferição do rendimento financeiro
da propriedade [qualidade da terra, hidrografia do imóvel,
benfeitorias, aptidões para a atividade que se destina,  ativos
circulante e não circulante]). O deslocamento do funcionário do
banco até a propriedade rural para realizar análise de crédito é
bastante factível, dado que a instituição financeira dispõe de
toda a estrutura física e de pessoal para reduzir os riscos de
inadimplência. O art. 10, incisos I e III, da Lei 4829/1965, que
institucionaliza o crédito rural, exige a fiscalização das
operações de crédito por parte do financiador, de modo a aferir
a idoneidade do proponente.

 

É fato público e notório a qualidade das avaliações de
imóveis por bancos de fomento, Caixa e Banco do Brasil.
Gerindo uma carteira impressionante, lidam, com
profissionalismo e habitualidade, com   aferições de imóveis
pois precisam, eventualmente resgatar o valor emprestado,
lastreado em bens hipotecados.

 

A informação constante na cédula rural pignoratícia
possui, portanto, alto grau de .confiabilidade

 

Observa-se que foi ofertada como garantia hipotecária
apenas parte da Fazenda Horizonte (4029,3 ha), calculada
em  Cr$ 7.201.920.000,00 (10/85). O valor representa R$
8.368.497,32 em dez/2013:
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Fazendo uma regra de três simples, chega-se ao valor
da Fazenda Horizonte (11.682,6909 ha de área total) em R$
24.263.908,74 e da Fazenda Escondido (4.897,6879 ha  de
área total) em R$ 10.172.061,66 para o mês de dezembro de
2013.
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A utilização do índice IPCA para atualização do débito
é adequada, dentro da lógica da plena reparabilidade, já que
preserva o poder de compra do expropriado. Na ação de
desapropriação, o INCRA, para adquirir a propriedade, deve
pagar o valor de mercado do bem. Se à época da imissão na
posse a Fazenda Horizonte valia  , oCr$ 20.881.494.279,10
expropriado tem direito a ser protegido da defasagem entre o
valor nominal e o valor real da moeda com o passar do tempo.

 

Igualmente, tal ideia se se enquadra na concepção de
que a desapropriação não passa de uma compra e venda
forçada. Ora, se alguém comprou um imóvel em 1985, deve
pagar o preço corrigido.

 

Objetiva-se, com isso, simplesmente  manter o
equilíbrio na relação obrigacional entre credor (expropriado) e
devedor (Incra), que há mais de 30 anos divergem sobre os
valores da indenização.

 

Nesse ponto, registre-se que este processo
testemunhou seis moedas brasileiras, do   Cruzeiro, passando
pelo Cruzado, Cruzado-Novo, Cruzeiro, Cruzeiro-Real  e Real.
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pelo Cruzado, Cruzado-Novo, Cruzeiro, Cruzeiro-Real  e Real.
Isto somente revela a grandiosidade dos criadores do
programa de Estabilização Econômica de 1994,  o Plano Real,
quando deram uma certeza   da moeda aos   brasileiros sem
que tenham de recorrer a índices de correção.

 

Sublinhe-se que a fazenda Escondido era uma parte
da fazenda Horizonte, sendo alienada pela Someco, e
perfeitamente aproveitável no cálculo em apreço. 

 

Ainda que tenha sobrevindo a tecnologia do
georreferenciamento, a ação foi proposta com os critérios
antigos. O valor de mercado dos imóveis é aquele da época da
desapropriação. Não se trata de correção monetária mas, sim,
arbitramento por cálculo judicial.

 

A utilização de  documento produzido à época da
desapropriação (1985) revela-se como o melhor método
para  estimar o valor da terra nua. Adotar o laudo produzido
após 25 anos (2013) não atende ao princípio da justeza da
indenização, eis que onera  o Erário Público com valorização
imobiliária exorbitante sem justificativa para tanto, sobretudo ao
considerar a existência de elemento confiável de prova sobre o
valor da terra nua (cédula rural pignoratícia assinada em 1985)
- STJ, Resp. 1672191-SE, 28/08/2017.

 

O perito encontrou os seguintes valores da terra nua
para a Fazenda Horizonte  e da Escondido R$ 145.112.201,85

 (dez/2013), quando não há justificativa paraR$ 57.436.990,77
pagar valor tão alto quando consta documento digno de crédito
e que torna possível estimar o valor do imóvel à época.

 

Os valores ofertados pelo INCRA para pagamento da
terra nua não serão acolhidos por remunerarem aquém do
devido. No  laudo  de vistoria  o INCRA atribui os seguintes
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devido. No  laudo  de vistoria  o INCRA atribui os seguintes
valores às fazendas:   Horizonte, e Cr$ 441.420.000,00 Cr$

 Escondido. Tais valores, corrigidos para160.112.000,00
dezembro de 2013, importam na quantia de R$ 463.634,25
para a Horizonte e    para a Escondido. Vê-seR$ 168.169,56
que  o Incra atribuiu, realmente, valor ínfimo para as
propriedades, sendo pois sucumbente do restante.

 

 Ora, o Banco doNão é devida cobertura florística.
Brasil avaliou o imóvel dado em garantia pelo valor de
mercado,  ficando incluídos no valor, evidentemente, a
representação econômica das matas e todo potencial que nela
havia,  e a Someco concordou, tanto que averbou no
registro de imóveis e apresentou como prova para
contestar o que o INCRA fixou, na produção antecipada de
prova.

 

Ainda que assim não fosse, não haveria como acolher
o pedido. Apesar de ser admissível a avaliação em separado
da cobertura vegetal, há que se demonstrar a regularidade e a
anterioridade da exploração econômica em relação  ao
processo de desapropriação. Os requisitos não foram
cumpridos.

 

A exploração não estava ocorrendo nos limites da lei,
muito pelo contrário, foi desmatada área superior ( ) à7.635,1ha
constante na autorização de desmatamento ( ). Os5400ha
recibos de prestação de plantio de capim colonião e braquiária
somam . Ora, se a formação de pastagens se deu7.635,1 ha
em locais onde houve derrubada de mata, tais recibos atestam
pelo menos o mínimo de mata derrubada - 31761900 - Pág. 5.
Não pode ser indenizado o objeto de infração ambiental
cometida pelo desapropriado.
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Objeta-se que a madeira derrubada,  compreendida
nos limites da autorização, fora deixada na propriedade. Em
momento algum no laudo realizado na Produção Antecipada de
Prova  0006032-69.1985.4.03.6000 por Odorico  e no laudo
destes autos foi insinuado ter  sido deixada madeira na
propriedade rural. E nem se diga que a perícia não se importou
com a madeira deixada na propriedade, pois foi capaz de
constatar madeira Faveiro num total de 2,94 metros cúbicos de
toras e 2,16 metros cúbicos de pranchas - 31761894 - Pág.
16.  Atenta contra o bom senso constatar   tão  pequena
quantidade e se omitir sobre a presença de grande quantidade
de madeira. O entendimento é corroborado pelas imagens
trazidas aos autos pelo MPF, as quais atestam a derrubada de
mata e reforçam o raciocínio de que houve comercialização
das toras. Ainda que a resolução da imagem não permita
identificar  presença de madeira derrubada, serve para
comprovar desflorestamento, o que, somado à pressa da ré
para extrair o potencial madeireiro em área superior à
autorizada, corrobora o aproveitamento desta em momento
anterior à imissão na posse - 31822047 - Pág. 9:
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Não fosse o bastante, em novembro de 1985, em
sede de fiscalização da lavoura de milho para o Banco do
Brasil, realizada para monitorar o contrato de financiamento
realizado, a funcionária confirma que as madeiras estavam
sendo retiradas da Fazenda - 31795185 - Pág. 7.
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Essas são as razões para indeferimento da pretensão
de ressarcimento da cobertura florestal.

 

Homologam-se os valores de   e R$ 620.469,01 R$
 (dez/2013), arbitrados pelo perito Aurê  para249.081,46

remunerar as construções/instalações das Fazendas Horizonte
e Escondido, respectivamente. O perito realizou orçamento de
construção, edificação e instalação das benfeitorias indicadas
nos id´s 31798883 - Pág. 21 a 31798886 - Pág. 4 junto às lojas
de materiais de construção e construtores de Ivinhema e região
e obteve um valor. Sobre esse montante foi aplicado índice de
depreciação em função das condições físicas e funcionais da
benfeitoria, de modo a atender à justa indenização.

 

Quanto à lavoura de milho da Fazenda Horizonte, não
será indenizada, acolhendo-se neste ponto o parecer do MPF.
A ré Someco contratou um crédito de  paraCr$ 769.560,00
financiar a lavoura de milho de 1210 ha, e, posteriormente, em
sede de fiscalização do financiamento por parte de agente
do  Banco do Brasil, foi constatada a má condução da
lavoura.  O uso do solo inadequado, devido à estiagem, bem
como os prejuízos causados pela atividade de extração da
madeira reduziram a produtividade para uma média de 5000 a
7000 sacas - 31795185 - Págs. 5 e 7. Apurado   o valor de
venda da produção agrícola, foram deduzidos os custos de
manutenção da cultura e da reposição do ativo, resultando
em uma receita líquida negativa, da ordem de R$ 339.432,00

para dez/2013, não havendo que se falar em ressarcimento
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para dez/2013, não havendo que se falar em ressarcimento
desse quesito, portanto. A cultura não tem valor - 31823316 -
Pág. 12.

 

Em relação à lavoura de milho da Fazenda Escondido,
acolhe-se o cálculo do MPF, que observou  os parâmetros
técnicos recomendados e, por isto, será adotado para fins de
fixação do  indenizatório. Homologa-se o valor de R$quantum 
8.341,96 (dez/2013) para indenizar a  produção de milho, eis
que representa o valor presente das receitas líquidas. Foram
deduzidos do valor da venda da produção (receita bruta) os
custos de manutenção da cultura, colheita e reposição do ativo
(quantidade de dinheiro que se deve gastar atualmente para
substituir um ativo essencial como um imóvel), demonstrando a
correção do cálculo.

 

Homologam-se os seguintes valores para as
pastagens das Fazendas Horizonte e Escondido em dez/2013:

 

O Parquet avaliou as pastagens pelo custo de
formação e sobre o valor encontrado aplicou margem de

depreciação baseada na ausência de divisão de pastagens, já
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depreciação baseada na ausência de divisão de pastagens, já
que isso implica em baixo nível de manejo. Como a cultura foi
formada na área desmatada de maneira uniforme, entende-se
que o custo de formação adotado deve ser depreciado em
20%, considerado como bom, e não ótimo, o estado de
conservação.

 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do
Código de Processo Civil, e na Lei Complementar
76/1993,  julga-se parcialmente procedente a demanda,
resolvendo o mérito do processo.

 

Condena-se o INCRA à indenização dos expropriados
nos seguintes montantes:

Fazenda Horizonte

Item R$ (dez/2013)

VTN 24.263.908,74

Construções/instalações 620.469,01

Pastagens ( obras / melhorias / desbravamento ) 2.776.119,28

Pastagens (custo de formação) 2.567.910,33

VTI 30.228.407,36

 

Fazenda Escondido

Item R$ (dez/2013)
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VTN 10.172.061,66

Construções/instalações 249.081,46

Lavoura de milho 8.341,96

Pastagens ( obras / melhorias / desbravamento ) 1.053.486,68

Pastagens (custo de formação) 974.475,18

VTI 12.457.446,94

 

O da terra nua será pago por TDA, mas as
benfeitorias em dinheiro, observado o regime de precatórios
(art. 5º, § 8º, da Lei 8.629/93).

 

Sobre o montante da indenização deverá incidir, nos
termos do artigo 12, § 2º, da Lei Complementar 76/1993,
correção monetária a partir da apresentação do primeiro laudo
judicial do perito Aurê – 16/12/2013; juros moratórios de 6% ao
ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em
que o pagamento deveria ter sido feito, até a expedição do
precatório.

 

Incidirão juros compensatórios no patamar 6%
a.a. sobre a diferença entre 80% do preço ofertado e o valor da
indenização, desde a data da imissão na posse
(10/01/1986) até a feitura da conta de liquidação homologada
pelo juízo (16/12/2013).

 

Condena-se o INCRA ao pagamento de honorários
advocatícios, fixados em obediência ao princípio da
especialidade, em 3% sobre o valor da diferença apurada entre
a indenização fixada nesta sentença e a oferta feita
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especialidade, em 3% sobre o valor da diferença apurada entre
a indenização fixada nesta sentença e a oferta feita
inicialmente pelo INCRA, ambas corrigidas monetariamente, na
forma do artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, e Súmulas
141 STJ e 617 do STF, incluindo-se, no cálculo, as parcelas
relativas aos juros moratórios e compensatórios, devidamente
corrigidas (Súmula 131 do STJ) - Tese 184/STJ.

 

Sentença sujeita ao reexame necessário (art. 13, § 1º,
Lei Complementar 76/1993).

 

l - solicitando oOficie-se à Caixa Econômica Federa
saldo atualizado da conta 81710-9, ag. 0017, op. 013
- 31760093 - Pág. 13 e das TDA´s 31760093 - Pág. 12.

 

P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.
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