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PROCESSO CIVIL. Ação de reintegração de
posse. Invasão de propriedade da CEHAP -
Companhia  Estadual  de  Habitação.  Posse
ostensiva  e  perene.  Ausência  de  citação.
Ônus  da  promovente.  Nulidade  insanável.
Acolhimento  da  preliminar.  Provimento  do
recurso.

-   A citação é  regida por norma de ordem
pública, cabendo ao juiz sanar, de ofício ou
a  requerimento  de  qualquer  das  partes,  a
irregularidade,  sob  pena  de  restar
configurada  nulidade  de  pleno  direito  da
relação  jurídica  processual,  a  partir  do
momento em que a citação deveria ter sido
efetivada, na forma do art. 214 do CPC/73,
não ocorrendo preclusão (CPC, 267, §3º).

CONSTITUCIONAL  E  CIVIL.  Reintegração
de  posse.  Imóvel  pertencente  a  CEHAP.
Sociedade de Economia Mista. Execução de
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serviço  público.  Imprescritibilidade de  seus
bens.  Impossibilidade  de  usucapião.
Desprovimento do recurso.

-Os bens imóveis pertencentes à Sociedade
de  Economia  Mista  que  se  destina  à
execução  de  serviços  públicos  gozam  de
especial  proteção,  sendo insusceptíveis  de
usucapião.

Vistos,  Relatados e  Discutidos estes  autos,  em
que são partes as acima identificadas;

Acorda  a  Egrégia  Segunda  Câmara  Cível,  a
unanimidade, em acolher a preliminar de nulidade da primeira
apelação e julgar desprovida a segunda apelação, nos termos
do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelações  Cíveis  interpostas  por
Mário  Castro  Cerveira  de  Melo  e  Maria  Alves  Bezerra  contra
sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Regional de
Mangabeira, que julgou parcialmente procedente o pedido da Ação
de Reintegração de Posse promovida pela CEHAP, determinando a
reintegração desta nos terrenos descritos, afastando o pedido de
indenização por perdas e danos.  

O  primeiro  Apelante  argui,  preliminarmente,  a
nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório e da
ampla defesa, afirmando que além de ter sido obrigado a formular
diversos  pedidos de  habilitação,  após deferido,  não lhe  foi  dado
oportunidade de apresentar defesa no prazo legal.

No  mérito,  que  possui  direito  de  usucapir  o
imóvel,  já que o ocupa por mais de 15 anos, de forma mansa e
pacífica; que a CEHAP se submete ao regime de direito privado e,
portanto, seus imóveis são suscetíveis de usucapião.
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Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, para
que  seja  anulada  a  sentença  e  lhe  oportunizado  o  direito  de
apresentar contestação. No mérito, a improcedência do pedido da
ação possessória, com a procedência do pedido de usucapião (fs.
349/357).

A segunda Apelante alega,  em síntese,  que os
bens da CEHAP são suscetíveis de usucapir; que inexiste interesse
público no imóvel  invocado,  pois  no decorrer  do processo foram
efetuadas vendas de vários lotes; que possui o imóvel há mais de
25 anos, de forma mansa e pacífica.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, para
que  o  pedido  da  ação  de  reintegração  de  posse  seja  julgado
improcedente,  com  a  procedência  do  pedido  de  usucapião  (fs.
360/381).

Nas  contrarrazões,  sustenta,  o  Apelado,
desrespeito  ao  princípio  da  dialeticidade,  devendo,  portanto,  o
recurso  ser  inadmitido.  No  mérito,  afirma  que  a  CEHAP  é
Sociedade de Economia Mista, prestadora de serviço público, com
patrimônio  vinculado  a  consecução  dessa  finalidade,  razão  pela
qual se submete ao regime jurídico de bens públicos;  que neste
contexto,  devido à inalienabilidade de qualquer bem público,  não
merece acolhida a pretensão dos apelantes (fs. 401/405).    

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo
julgamento  do  recurso  sem  manifestação  de  mérito  por  faltar
interesse público primário (fs. 412/415).

É o relatório.

VOTO  –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho
Júnior (Relator). 

DA PRIMEIRA APELAÇÃO

A preliminar de nulidade deve ser acolhida
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O  Apelante  sustenta  não  haver  sido  citado  na
ação  de  reintegração  de  posse  promovida  pela  Companhia
Estadual de Habitação Popular – CEHAP, apesar de ocupar área
correspondente a um dos lotes (78) localizados às margens da av.
Jucelino Kubitschek, Geisel, objeto da lide. 

Afirma, ainda, que apesar de haver solicitado a
sua habilitação antes da audiência de instrução, o pedido somente
foi apreciado e deferido na fase de alegações finais, razão pela qual
não foi possível a sua participação na audiência de instrução (fs.
243 e 244).

Pois bem. Do croqui juntado à f.  25,  elaborado
pela CEHAP, vê-se que toda a área invadida fora dividida em lotes,
de modo que é possível identificar os seus ocupantes/promovidos
em razão do lote ocupado.

Ressalte-se, ainda, que a área reivindicada pela
CEHAP foi ocupada de forma ostensiva e perene, parte dela por
moradores  das  residências  cujos  fundos  se  comunicam  com  o
imóvel.

No caso do Apelante, segundo afirma (f. 244), a
área por ele ocupada corresponde ao lote 78, em que funciona um
bar e restaurante, tornando ainda mais identificada a posse. Apesar
disto, não há notícia nos autos de que haja sido citado ou requerida
a sua citação.

Portanto, a CEHAP foi totalmente omissa no que
se refere a sua citação,  e o seu pedido de habilitação,  somente
apreciado na fase das alegações finais, não tornou possível a sua
participação na instrução processual.

Ora,  é  ônus  da  Promovente,  ora  Apelada,
promover  a  citação  de  todos  os  réus,  sob  pena  de  extinção  do
processo (art. 47, parágrafo único, do CPC/73). A citação é regida
por norma de ordem pública, cabendo ao juiz sanar, de ofício ou a
requerimento de qualquer das partes, a irregularidade, sob pena
de restar configurada nulidade de pleno direito da relação jurídica
processual, a partir do momento em que a citação deveria ter sido
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efetivada,  na  forma  do  art.  214  do  CPC/73,  não  ocorrendo
preclusão (CPC, 267, §3º).

Imperioso  registrar  ainda  que  o  litisconsórcio
formado entre os promovidos é simples, pois cada um deles tem
uma relação jurídica específica com a CEHAP, que demanda uma
análise  individualizada  de  requisitos,  não  estando  o  Magistrado
vinculado a condição de ter que julgar de modo igual em relação a
quaisquer deles.

Neste sentido, a decisão de anular o processo,
em  virtude  do  flagrante  cerceamento  de  defesa,  também  não
interferirá  no  resultado  do  litígio  de  nenhum  dos  demais
litisconsortes,  pois  a  participação  de  quaisquer  deles  não  tem
nenhuma influência no resultado perseguido pelo ora Apelante, a
não  ser  como  testemunha,  hipótese  em  que  poderá  ser
devidamente arrolada no prazo legal.

Assim, em nome do princípio do contraditório e
da ampla defesa, a preliminar deve ser acolhida.

DA SEGUNDA APELAÇÃO

A Apelante afirma que mantém a posse mansa e
pacífica de parcela da área apontada pela CEHAP por mais de 25
anos; que apesar de a Magistrada haver reconhecido a natureza
pública  dos  bens  pertencentes  à  Promovente,  tratar-se-ia  de
Sociedade de Economia Mista e, portanto, estaria sujeita ao regime
jurídico das empresas privadas. 

Pois  bem.  Registre-se,  inicialmente,  que  a
CEHAP é Sociedade de Economia Mista destinada à prestação de
serviço público, cuja posse dos bens decorre da própria titularidade
do domínio. Deste modo, apesar de se tratar de ação possessória,
nestes casos específicos existe a indissociabilidade entre o direito
de propriedade e a posse.

Sobre o tema, segue decisão deste Tribunal: 
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APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA
OFICIAL.  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. TERRENO PERCENTENCE À
CEHAP.  BEM  AFETADO  AO  SERVIÇO
PÚBLICO.  INDISSOCIABILIDADE
ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE
E  A  POSSE.  MERA  DETENÇÃO  DO
MUNICÍPIO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO.  Em  se
tratando  de  bens  públicos  ou  bens
privados  sujeitos  ao  regime  jurídico
administrativo, a posse do Poder Público
decorre  da  própria  titularidade dominial
sobre eles. Nesses específicos casos, existe
uma indissociabilidade entre o direito de
propriedade  (ou  domínio)  e  a  posse.  A
ocupação  de  área  pública,  quando
irregular, não pode ser reconhecida como
posse,  mas  sim  como  mera  detenção.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo Nº 00369220920138152001, 3ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DESA.  MARIA  DAS  GRAÇAS  MORAIS
GUEDES, j. em 19-11-2015)

(TJ-PB - REEX: 00369220920138152001
0036922-09.2013.815.2001,  Relator:
DESA.  MARIA  DAS  GRAÇAS  MORAIS
GUEDES,  Data  de  Julgamento:
19/11/2015, 3 CIVEL)

Sabe-se,  ainda,  que  o  bens  pertencentes  à
Sociedade de Economia Mista, destinada à execução de Serviços
Públicos,  gozam  de  especial  proteção,  como  é  o  caso  da  sua
insuscetibilidade de usucapião, inerente aos imóveis públicos – art.
191, parágrafo único, da Constituição Federal.

No caso concreto, a ocupação da área descrita
na  inicial,  por  irregular,  não  pode  ser  reconhecida  como  posse,
conforme  também  já  decidiu  este  Egrégio  Tribunal,  por  sua  3ª
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Câmara Cível, em Apelação Cível interposta pelo Município de João
Pessoa contra a CEHAP, ementa registrada alhures. 

A hipótese, pois, deixa claro que em se tratando
de Sociedade de Economia Mista  prestadora de serviço público,
seus bens diretamente afetados, ainda que mantenham a qualidade
de  bens  particulares,  estão  sujeitos  ao  regime  jurídico-
administrativo,  em  virtude  da  necessidade  de  continuidade  do
serviço público, senão vejamos:

Existem três situações distintas no que tange
ao  regime  jurídico  aplicável  aos  bens  das
empresas estatais: 
a)  em  se  tratando  de  empresa  pública  ou
sociedade de economia mista exploradora de
atividade econômica, todos os bens de sua
propriedade  se  sujeitam  ao  regime  jurídico
do direito privado; 
b)  no  caso  de  empresa  pública  ou
sociedade de economia mista prestadora
de serviço público: 
b.  1)  os  bens  diretamente  afetados  à
realização do serviço público,  ainda que
mantenham  a  qualidade  de  bens
particulares,  estão  sujeitos  ao  regime
jurídico  administrativo,  em  virtude  da
necessidade  de  continuidade  do serviço
público; 
b.  2)  os demais bens de propriedade da
entidade, porém, se sujeitam inteiramente
ao regime de direito privado. 

Ante  o  exposto,  dou  provimento  à  apelação
interposta  por  Mario  Castro  Cerveira  de  Melo  para  anular  o
processo em relação a ele, por falta de citação, desde o início, e
nego provimento a apelação interposta por Maria Alves Bezerra.

É o voto.
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João Pessoa, 20 de março de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
RELATOR
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