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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão

Remessa Necessária – nº. 0000072-49.2010.815.0161

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Recorrido: Associação Cultural Maria Udijagra (ACMU) – Adv.: Marcelio Alexandre 
Furtado Fialho – OAB/PB nº 4454

Interessado: Município de Cuité/PB – Adv. Arthur Martins Marques Navarro – 
OAB/PB nº 19341

Remetente: Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cuité/PB

EMENTA:  REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  COM  PEDIDO  DE
LIMINAR.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
MÉRITO. DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO PELO
MUNICÍPIO.  ESCRITURA  PÚBLICA.
PROPRIEDADE  DO  TERRENO  COMPROVADA.
ENTULHOS  NA  PROPRIEDADE.  OBRIGAÇÃO
DA  EDILIDADE  DE  RETIRAR.  MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DA
REMESSA.
- Art. 1.227 – Código Civil. Os direitos reais
sobre  imóveis  constituídos,  ou  transmitidos
por atos entre vivos, só se adquirem com o
registro  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis
dos  referidos  títulos  (arts.  1.245  a  1.247),
salvo os casos expressos neste Código.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
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do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento à remessa
necessária.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Oficial em face de sentença (fls.

62/64) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cuité-PB

que, nos autos da  Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar

proposta  pela  Associação  Cultural  Maria  Udijagra  –  ACMU  contra  o

Município de Cuité/PB  julgou procedente o pedido confirmando a liminar

concedida a fim de determinar que o promovido retire qualquer entulho do

terreno da Autora. 

Não foram interpostos recursos voluntários (fls. 65).

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça

emitiu parecer pelo prosseguimento do feito (fls. 108/109).

É o relatório.

V O T O

Depreende-se dos autos que, a associação promovente

ajuizou  Ação de Obrigação de Fazer  com Pedido de Liminar  contra  o

Município  de  Cuité/PB  afirmando  ser  legítima  proprietária  do  imóvel

localizado na rua Projetada no bairro de São Vicente.

Alega que o referido imóvel  foi  doado pelo Município

promovido  com  a  finalidade  de  instalação  da  sede  da  associação

beneficente  e  cultural;  entretanto  nenhuma  edificação  foi  construída,

tendo em vista dificuldades econômicas enfrentadas pelos sócios e a falta
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de  parcerias  com a  comunidade  local  e  com os  poderes  públicos  (fls.

02/26).  

A  associação  juntou  aos  autos  escritura  pública  de

compra  e  venda  que  confirma  a  propriedade  do  terreno  (fls.  27/35).

Afirmou ainda que, a propriedade possuía cercas delimitando a referida

área;  contudo,  tais  cercas  foram  retiradas  para  que  a  edilidade

depositasse entulhos no referido terreno.

Diante de tais fatos, ingressou com a presente ação a

fim de que tais  entulhos  fossem retirados  da propriedade assim como

realizasse o cercamento da área pertencente à promovente.

Na contestação (fls. 38/44), a edilidade argumenta que,

nos arquivos municipais  não existe qualquer documentação ou registro

referente ao ato de doação alegado pela associação promovente.

 

Afirmou também que, a doação do supracitado imóvel

desrespeitou a legislação vigente, bem como os princípios constitucionais

que norteiam a Administração Pública, o que tornaria nula a doação e,

consequentemente, inexistente o direito de propriedade da promovente.

Alegou, por fim que, a atual  Administração municipal

jamais determinou a colocação de entulhos nem ordenou a remoção das

cercas do terreno.

Em face do pedido de liminar contido na exordial  da

promovente, o Magistrado  a quo, verificando a validade da escritura do

imóvel  e  a  comprovação  do  domínio  da  promovente  sobre  o  mesmo,

deferiu o pedido de liminar para determinar ao promovido a retirada de
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quaisquer entulho presente no terreno pertencente à promovente.

Após isso, a promovente atravessou petição (fls. 58/61)

informando que a edilidade não cumpriu a liminar deferida pelo Juízo  a

quo,  que  determinava  retirada  de  entulhos  despejados  no  terreno  da

autora. Além disso, a autora informou ao Juízo que a edilidade estava

isolando  a  área  para  dar  início  a  obras  de  construção  dentro  da

propriedade da associação.

Em sequência,  o  Magistrado  de primeiro  grau  julgou

procedente a demanda, a fim de que a edilidade retirasse os entulhos que

foram  despejados  em  sua  propriedade,  confirmando  a  antecipação  de

tutela concedida anteriormente.

Neste sentido, após analisar cuidadosamente os autos,

depreende-se que a decisão do Magistrado de primeiro grau não merece

reparos, tendo em vista que o pleito da promovente restou totalmente

comprovado,  ou  seja:  a  propriedade  do  imóvel  através  da  junta  de

escritura pública do mesmo (fls. 27/35) e a demonstração da presença de

entulhos que foram despejados em sua propriedade (fls. 60). 

Como é sabido,  no direito brasileiro, a propriedade de

imóvel é provada com a escritura pública que, por sua vez, tem fé de

ofício e o seu conteúdo tem validade jurídica perante a lei. Assim, sendo a

promovente a proprietária do imóvel devidamente registrada na escritura

pública, tal fato goza de presunção legal de veracidade.

O nosso Código Civil trata sobre direitos reais, dentre

os quais, elucida o conceito de propriedade, que é o tema debatido nesta

lide, como transcrevemos a seguir:
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Art. 1.225. São direitos reais:

I - a propriedade;

(…)

Art.  1.227.  Os  direitos  reais  sobre  imóveis

constituídos, ou transmitidos por atos entre

vivos,  só  se  adquirem  com  o  registro  no

Cartório  de  Registro  de  Imóveis  dos

referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo

os casos expressos neste Código. 

(…)

Art. 1.231. A propriedade presume-se plena

e exclusiva, até prova em contrário. 

Tal legislação também garante ao proprietário o direito

de  defender  a  sua  propriedade  de  terceiros  que  tenham  intenção  de

prejudicar-lhes  o  exercício  de  qualquer  dos  poderes  do  domínio,  ou

qualquer  ação ilegal  que vise  impedir  ou obstacularizar  o  uso,  gozo e

fruição do bem, como veremos abaixo:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de

usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de

reavê-la  do  poder  de  quem  quer  que

injustamente a possua ou detenha. 

Desta  feita,  é  totalmente  procedente  o  pleito  da  entidade

promovente  no  que  diz  respeito  à  retirada  de  entulhos  despejados  em  sua

propriedade pela edilidade ré, uma vez que, a presença destes despojos impedem

que o proprietário exerça plenamente os direitos de uso, gozo disposição do imóvel.

Colacionamos julgados das Cortes de Justiça Estaduais sobre o

tema debatido neste caso:
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APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO

ESPECIFICADO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE

NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO

NÃO CARACTERIZADA.  PARTE AUTORA NÃO SE

DESINCUMBIU  DO  SEU  ÔNUS,  CONFORME

DETERMINA O ART. 373, INCISO I, DO CPC/15.

SENTENÇA MANTIDA. A simulação não é vício que

se presuma. A declaração de nulidade de negócio

jurídico  por  simulação  exige  prova  do  vício  na

contratação a qual incumbe ao que alega. No caso

dos  autos,  o  demandante,  ora  apelante,  não

logrou  trazer  provas  capazes  de  respaldar  o

direito  que  alega  ter,  sobretudo  diante  da

presunção de veracidade e regularidade do

instrumento particular de compra e venda de

imóvel com efeitos de escritura pública  com

utilização  de  recursos  oriundos  de  consórcio  e

pacto  adjeto  de  constituição  e  alienação  da

propriedade  fiduciária  em  garantia.  NEGARAM

PROVIMENTO  AO  RECURSO  DE  APELAÇÃO.

UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº  70073641904,

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça

do  RS,  Relator:  Giovanni  Conti,  Julgado  em

19/10/2017). 

AÇÃO  REIVINDICATÓRIA  -  DOMÍNIO  -

COMPROVAÇÃO  ATRAVÉS  DE  ESCRITURA

PÚBLICA LEVADA A  REGISTRO -  PROCEDÊNCIA

DO  PEDIDO  -  DESFECHO  REGULAR  À  LUZ  DO

ARTIGO 1.228, DO CÓDIGO CIVIL. Em autos de

ação  reivindicatória,  a  comprovação  do domínio

pelo  autor  aliada  à  existência  de  ocupação

indevida  do  bem  litigioso  pelos  réus  conduz  à

procedência do pedido à luz do artigo 1.128 do

Código Civil.  A escritura pública de compra e

venda de bem imóvel impõe validade formal
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ao  negócio  por  ela  alcançado,  e,  porque

levada a registro, confere propriedade legal

do  bem  ao  comprador  e  dá  publicidade  à

transmissão do domínio. (TJMG- Apelação Cível

1.0079.06.275796-2/001,  Relator(a):  Des.(a)

Saldanha  da  Fonseca,  12ª  CÂMARA  CÍVEL,

julgamento  em  16/11/2017,  publicação  da

súmula em 22/11/2017) 

Diante  de  todo  o  exposto,  NEGO PROVIMENTO  A

REMESSA NECESSÁRIA, mantendo a sentença vergastada em todos os

seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do
julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o
Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá
e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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