
Í£> corregedoria poder judk 'iárjo
geral da justiça Corregedoria-Geralda Justiça
do estado de goiás Secretaria Executiva

n° 03 £Ofício Circular n° VOÇ /2014-SEC

Goiânia, dJ[ de ^i^AT> de 2014.

Processo n° 4729595/2013

Aos Magistrados do Estado de Goiás

Assunto: Orientação acerca da necessidade da prévia oitiva do INCRA, nas ações relativas

às áreas sujeitas à Reforma Agrária

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho/Ofício n° 530/2014, do

Parecer n° 64/2014 e dos documentos de fs. 09/10, para conhecimento.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br (link corregedoria, item publicações).

ofcirO.WIel

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA BRANÇ0 FERREIRA PERILO
Corregedora-GenalYia Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiània-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Telejudiciário (62) 3213-1581
correqsec@tjqo.ius.br
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS

OFÍCIO INCRA/SR(04)G N* 3£>Jti /2013 Goiânia-GO, l.o de novembro de 2013 1
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,4

Excelentíssima Senhora ^
Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo £
Corregedora-Geral da Justiça de Goiás I
Av. Assis Chateaubriand, 195, Setor Oeste, CEP:74130-012 4
Goiânia-GO

Senhora Corregedora-Geral da Justiça,

Cumprimentando-a, vimos expor e requerer providências,
conforme segue, em nome da Autarquia Federal denominada INCRA -
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

2. Com efeito, a Constituição Federal prevê em seu artigo 189 as
formas pelas quais se efetiva a destinação de terras públicas reservadas
para a reforma agrária, verbis:

Art. 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis
rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio
ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de dez
anos.

Parágrafo único. O título de domínio e a concessão de uso
serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos,
independentemente do estado civil, nos termos e
condições previstos em lei."

3. ^ Extrai-se da Carta Federal que existem duas formas de
destinação das terras afetadas à reforma agrária: a) concessão de uso; ou
b) outorga de título de domínio com cláusula resolutiva.

4- Na primeira espécie o Estado retém para si o domínio e a posse
indireta do imóvel, transferindo ao particular a posse d/reta para que explore

Avenida João Leite, n" 1520, SetorSanta Genoveva, Goiânia-GO
CEP: 74.672-020, Telefone: (062) 3269-J704 FAX: (062) 3269-1712
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a terra. MARIA SYLVIA ZANELLA Dl PIETRO (Direito Administrativo. São -Paulo
AUas. 2006. 19* ed., p. 661) ensina que "concessão de uso é o contrato
administrativo pelo qual a Administração Pública faculta ao
particular a utilização privativa de bem público, para que a exerça
conforme a sua destinação".

5. _ Noutro giro. a outorga de título de domínio é modo especial de
alienação de bem público. Segundo JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
(Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro. Lúmen Júris. 2001 8^ ed
p. 864) a outorga de domínio "é o instrumento de direito público pelo
qual uma entidade de direito público transfere aoutrem, gratuita ou
onerosamente, bem público de seu domínio. A transferência deve
ffl* ma * P°r escritura Pub"ca ou termo administrativo,
efetuando-se a transcrição noCartório de Registro de Imóveis."

6. Aparticularidade de tais instrumentos de direito público, únicos
SLL°üt0r9ar terraS da ref0rma agrária' é ^ os mesm°s contémcláusulas legais que os gravam, permitindo, então, à autarquia agrária o
poífticapróepnrS. GCOntr°le ^ distribuiçã0 da P°sse da terra, segundo sua

l;*»rn„;* A-despeií°. disso- alheios à necessidade de manifestação daautarquia, vários Ju.zes Estaduais têm deliberado em demandas
possessonos, e às vezes até partilhas em separação judicial, dispondo sobre
sslíljskj*fâs à —•» «"* - *« * >*<» *

L~ ,iDe tal maneira> Queremos manifestar antecipadamente o
interesse da autarquia em quaisquer conflitos referentes às suas áreas de
assentamento, sendo que tal manifestação de interesse seria pressuposto
^^^zz^à justiça Federai-nos *™~ da sú-ia *££

Lpedição spsrssz aaoesst jSaSa^r^rri9' i
necessidade de prévia oitiva do iNCRA relativamente a demandas que
ITolZ nLt *ef°™aA9raria l**«os de Assentamento), sob\entda pratica de prestação junsdicional por juízos incompetentes.

Atenciosamente,

Jorge radekjjatoiiá-eõrrêia
SupemTtehaénte Regional

INCRA/GO

AveimlaJoão Leite, n'IS20, SetorSoma Gen<mnHi,(;oiúma-<;o
CEP: 74.672-02», Telefone: (062) 3269-1704 FAX: (062) 3269-1712



H corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria Geral da Justiça

. do estado de goiás Gabinete do 2^ Juiz Auxiliar da CGJ
Processo 4729595

Processo n°: 4729595

zss&ssss?*"* d° ,ncra- g°*s
Parecer n°: 64/2014 - 2°JA-CGJ

Ilustre Desembargadora Corregedora,

minni °- SuPerintenQ,ente Regional do Instituto Nacional deColonização e Reforma Agrária em Goiás solicita que esÍ

o° rd0 ^?' Tand0-,hes «uanto *necessidade de préviaortva do INCRA em relação às demandas que envolvem áreas de
Reforma Agrária (fls. 04/05).

Inicialmente, cumpre ressaltar que as demandas que versam
S7otc^erraS afetaS 3Refoma A9rária -tâo -Jrà

«Hrtad. NT Sen"d°' " manif^çâo de interesse da referida
J^X^rr°r" °desl™ *10, inciso ,daC^^^E""*'*-°«">

Art. 109. Aos juizes federais compete processar ejulgar

autoras, res, assistentes ou oDonentP* «JTi« JÍ

OfíHn rAVe°r d° eXP°St0, SUgÍro' ^Peitosamente, seja expedido
ZZZTLTTrMa9istrados deste Estado- ^taX-respeito da necessidade de prévia oitiva do INCRA nos autos das
ações judiciais re.at.Vas às áreas sujeitas àReforma Agiria

Caso acolhida a opinião acima, sugiro, aipda

VORREOEDORIA

GMMC

rax (WJ216-2677 - corregsec@tjgo.jus.br
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria Geral da Justiça
Gabinete do 2Q Juiz Auxiliar da CGJ
Processo 4729595

arquivamento destes autos após as cientificações de estilo, uma vez
que não existem outras providências a serem adotadas.

É o parecer, que submeto à apreciação da insigne
Desembargadora Corregedora Geral da Justiça.

Goiânia, 07 de fevereko de 2014.

GMMC

Antônio Céjzar P. Meneses
2o Juiz Aukiliar-CGJ

Rua 10.150. lio Andar ,St. Oeste. Goiânia - GO. CEP 74120-020 - Telefone (62) 3216-2632
Fax (62)216-2677 - corregsec@tjgo.jus.br



corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

4729595/2013-Goiânia

Superintendente Regional do INCRA em Goiás

Faz Solicitação

DESPACHO/OFÍCIO N° 6SO /2014

^^••- ;•

á-_

Cuida-se de expediente através do qual o

Superintendente Regional e Reforma Agrária em Goiás, Jorge Tadeu Jatobá
Correia, solicita a este órgão censor seja expedido ato normativo aos Juizes

de Direito deste Estado, orientando-lhes quanto à necessidade de prévia
oitiva do INCRA em relação às demandas que envolvem áreas de Reforma
Agrária (fs. 04/05).

Instado a se manifestar, o 2o Juiz Auxiliar, Dr. Antônio

Cézar P. Meneses, após ressaltar que o INCRA é uma autarquia Federal, de
modo que, consoante o disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição
Federal, a matéria é da competência da Justiça Federal, sugeriu fosse
expedido ofício circular a todos os magistrados deste Estado, orientando-os
sobre a necessidade de prévia oitiva do INCRA nas ações judiciais relativas
às áreas sujeitas à Reforma Agrária, arquivando-se os presentes autos, após
as cientificações de estilo (fs. 12/13).

Nessa ordem, inobstante a ressalva feita pelo
parecerista, ante a ausência de prejuízo no cumprimento da providência,
acolho o parecer retro, subscrito pelo 2o Juiz de Direito, Dr. Antônio Cézar P.
Meneses, e determino seja expedido ofício circular a todos os Juizes de

Direito do Estado de Goiás, orientando-õk acerca da necessidade da prévia
oitiva do INCRA, nas ações relativas às áreas sujeitas à Reforma Agrária

Rua 10, n°150, 11° andar, St. Oeste, Goiânia - Goiás - CÊf Wl29-/Ò20-Y1rone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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PODER JUDICIÁRIO (R> i ~jrnrronorWio PODER JUDICIÁRIO tfòi
COrregeuOna Corregedoria-Geral da Justiça "•'̂ "
geral da justiça Assessoria Jurídica
do estado de goiás

Junte-se ao expediente cópia dos documentos de fs.09/10, da peça opinativa
(fs.12/13) e deste despacho.

Cientifique-se o Superintendente Regional e Reforma

Agrária em Goiás, Jorge Tadeu Jatobá Correia, encaminhando-lhe cópia da
peça opinativa (fs.12/13) e deste despacho, cuja reprodução serve de ofício.

Após, arquivem-se.

Secretaria Executiva.

LL

Goiânia, i> de fevere1ro\de 2014.

Desembargadora NELMJLbrANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-Gerahda Justiça

vv/

Rua 10, n°150, 11° andar, St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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