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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N. 0032539-27.2009.8.15.2001.
ORIGEM: 1ª. Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
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EMENTA:  AÇÃO  DE  USUCAPIÃO.  POSSE  MANSA,  PACÍFICA  E
ININTERRUPTA DE IMÓVEL URBANO POR MAIS DE TRINTA ANOS. BEM
INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.  IMPROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE  QUALQUER  ATO  PELO  MUNICÍPIO  QUE
DENOTASSE  O  EXERCÍCIO  DO  DIREITO  DE  PROPRIEDADE.
IRRELEVÂNCIA. BEM DE USO ESPECIAL. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO
DECORRENTE  DE  APROVAÇÃO  DE  LOTEAMENTO.  TERRENO
DESTINADO À CONSTITUIÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
E À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS. DESAFETAÇÃO.
NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI, PRÁTICA DE ATO OU OCORRÊNCIA
DE FATO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO.  INOCORRÊNCIA.  OCUPAÇÃO
DESAUTORIZADA  DE  IMÓVEL  PÚBLICO.  NÃO  CONFIGURAÇÃO  DE
POSSE. MERA DETENÇÃO. USUCAPIÃO INALCANÇÁVEL. PRETENSÃO DE
ADQUIRIR O BEM EM RAZÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS COMO SE
PROPRIETÁRIO  FOSSE.  FATO  QUE  NÃO  ENSEJA  A  AQUISIÇÃO.
DESACERTO  DA  EXAÇÃO.  CONTROVÉRSIA  A  SER  DIRIMIDA  EM
DEMANDA AUTÔNOMA. PROVIMENTO NEGADO.

1.  “A  aprovação  de  loteamento  pela  Administração  Pública  transfere,
automaticamente,  os  bens  destinados  ao  uso  comum  ou  ao  uso  especial  da
municipalidade para o domínio público, independente de registro. Precedentes do
STF e  do  STJ.”  (STJ,  REsp 1137710/PR,  Rel.  Ministro  Castro Meira,  Segunda
Turma, julgado em 06/06/2013, DJe 21/06/2013).

2. Não importa em desafetação do imóvel destinado à construção de equipamentos
comunitários o fato de não haver sido dada a ele a finalidade a que se destina, ante a
necessidade, para tanto, considerada a regra de paralelismo das formas, da edição de
lei, da prática de ato ou da ocorrência de fato administrativos específicos.

3. Documentos de natureza pública e que foram produzidos por agentes estatais no
exercício das funções nas quais estão investidos, gozam de presunção relativa de
legalidade, legitimidade e veracidade, passível de desconstituição por arguição de
incidente de falsidade material, ou por outros meios de prova, em caso de falsidade
ideológica, nos termos dos art. 364 e 390, do Código de Processo Civil de 1973.

4. O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  consoante  as  razões  de  decidir  adotadas  no
julgamento do REsp n. 900.159/RJ, possui entendimento no sentido de que a ocupação
desautorizada de área pública por particular não configura posse,  nos termos do art.



1.196,  do  Código  Civil,  e  sim  mera  detenção,  de  modo  que,  ao  ocupante,  não  é
assegurado o direito de usucapir o bem.

5. O fato de ocupante de bem público haver recolhido tributos sobre ele como se
proprietário  ou  possuidor  fosse  não  lhe  assegura  o  direito  de  adquirir  sua
propriedade,  devendo  a  controvérsia  acerca  do  eventual  desacerto  com  o  qual
ocorreu a exação ser dirimida em demanda autônoma.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.  0032539-27.2009.8.15.2001,  na  Ação  de  Usucapião  em  que  figuram  como
Apelantes  Mário  Virgílio  de  Oliveira  Neves  e  Bruno  Maroja  Pedrosa  e  como
Apelado o Município de João Pessoa.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e
negar-lhe provimento.

VOTO.

Mário Virgílio de Oliveira Neves e Bruno Maroja Pedrosa interpuseram
Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª. Vara da Fazenda Pública da
Comarca desta Capital, f. 110/11, nos autos da Ação de Usucapião, proposta por
eles em desfavor do Município de João Pessoa, em que foi julgado improcedente o
pedido, ao fundamento de que a propriedade do imóvel que os Apelantes pretendem
usucapir,  por  pertencer  à  Fazenda  Pública  Municipal,  não  é  suscetível  de  ser
adquirida pelo decurso do tempo associado ao exercício da posse ininterrupto e sem
oposição, posto que os bens públicos são imprescritíveis, nos termos do art. 183,
§3º., e 191, da Constituição Federal, e art.102, do Código Civil.

Em suas Razões, f. 113/126, afirmaram que, em 10 de julho de 1979, o 1º.
Apelante  e  sua  ex-companheira,  Regina  Ramos  Brilhante,  adquiriram
onerosamente, pelo importe de CR$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), a posse
do imóvel localizado na Rua Galileu de Belli, Lote 325, Quadra 36, no Conjunto
João Paulo II, nesta Capital, com inscrição municipal n. 38.036.325.0000.003, f. 17.

Afirmaram que, após a dissolução do vínculo convivencial, com a partilha
equânime do direito possessório do referido imóvel entre os conviventes, f. 18, a
Senhora  Regina  Ramos  Brilhante  alienou  ao  2º.  Apelante  sua  meação,  por  R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais), f. 19/21, sendo a posse exercida, desde então,
conjuntamente por ambos os Apelantes, de forma ininterrupta, mansa e pacífica, não
havendo registro cartorário do bem, f. 24, ou qualquer informação acerca de seu
proprietário.

Aduziram  que,  apesar  de  o  Município  Apelado  afirmar  ser  o  legítimo
proprietário  do  bem,  nunca  houve  a  prática  de  qualquer  ato  que  denotasse  o
exercício do domínio direto do imóvel pelo Ente Municipal e que todas as exações,
a exemplo do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e da
Taxa de Coleta de Resíduos – TCR, conforme Certidões emitidas pela Secretaria da
Receita, constante às f. 26 e 75/80.

Alegaram  que  o  fato  de  o  imóvel,  originariamente  integrante  do



Loteamento  Jardim  José  Lins  Sobrinho,  haver  sido  destinado  ao  uso  da
Municipalidade, especificamente para a instalação de equipamentos comunitários,
não impede a configuração da prescrição aquisitiva, razão pela qual, considerando
todo o tempo em que a posse do bem se deu de forma mansa, pacífica e ininterrupta,
deve haver o acolhimento da pretensão de usucapião.

Pugnaram, por essas razões, pelo provimento do Apelo e pela reforma da
Sentença,  para  que  o  pedido  seja  julgado  procedente,  declarando  a  aquisição
originária, pelos Apelantes, do imóvel localizado na Rua Galileu de Belli, Lote 325,
Quadra 36, no Conjunto João Paulo II, nesta Capital.

Contrarrazoando,  f.  128/133,  o  Município  de  João Pessoa  afirmou que,
conforme  restou  provado  nos  autos,  f.  60/63,  o  terreno  objeto  da  pretensão  de
usucapião integra o domínio público municipal, posto que,  após a aprovação do
Loteamento Jardim José Lins Sobrinho, parte dele foi destinada à constituição de
uma área de preservação ambiental e outra ao uso especial da coletividade, afetada à
instalação de equipamentos comunitários, razão pela qual, ante a imprescritibilidade
dos bens estatais, qualquer ocupação particular do imóvel configura mera detenção,
pugnando pelo desprovimento do Apelo.

A Procuradoria  de  Justiça,  f.  139/142,  opinou  pelo  desprovimento  da
Apelação,  ao  argumento  de  que  os  bens  públicos,  sejam  eles  de  uso  comum,
especial ou dominicais, não são passíveis de ser usucapidos, por expressa vedação
legal,  nos termos do art. 183, §3º., e 191, da Constituição Federal, e art. 102, do
Código Civil.

É o Relatório.

Considerando que o Apelo foi interposto contra Decisão publicizada antes
da  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  2015,  f.  111-v,  o  juízo  de
admissibilidade  deve  ser  exercido  com  fundamento  nas  disposições  normativas
processuais vigentes até então, nos termos do Enunciado Administrativo nº. 02 do
STJ1, pelo que, presentes os demais requisitos exigidos pelas regras legais vigentes
à época, dele conheço.

Verifica-se nos autos que o terreno medindo 3.930 m2 (três mil, novecentos e
trinta metros quadrados), atualmente localizado na Rua Galileu de Belli, Lote 325,
Quadra 36, no Conjunto João Paulo II, nesta Capital,  com inscrição municipal n.
38.036.325.0000.003, f.  27,  integrou,  originariamente,  o  Loteamento Jardim José
Lins  Sobrinho  e,  após  a  aprovação  deste,  teve  seu  domínio  transferido  para  o
Município de João Pessoa2.

1 STJ,  Enunciado administrativo nº.  02: Aos recursos  interpostos  com fundamento  no  CPC/1973
(relativos a decisões  publicadas até  17 de março de 2016) devem ser  exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.

2 “A aprovação  de  loteamento  pela  Administração  Pública  transfere,  automaticamente,  os  bens
destinados  ao  uso  comum  ou  ao  uso  especial  da  municipalidade  para  o  domínio  público,
independente de registro. Precedentes do STF e do STJ.” (STJ, REsp 1137710/PR, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 06/06/2013, DJe 21/06/2013).



A transferência dominial se deu em razão de o terreno haver sido destinado,
no  Projeto  de  Parcelamento  do  Solo,  f.  61/62,  à  constituição  de  uma  área  de
preservação ambiental e à instalação de equipamentos comunitários, nos termos do
art. 22, da Lei n. 6.766/793, conforme certificado no Documento de f. 63, exarado
pela  Diretoria  de  Geoprocessamento  e  Cadastro  Urbano  da  Secretaria  de
Planejamento do Município de João Pessoa, f. 60, razão pela qual o bem se qualifica
como  de  uso  especial,  posto  que  afetado  à  prestação  de  um  serviço  estatal
específico,  nos termos do art.  99, II,  do CC4,  não ocorrendo sua desafetação em
razão da não utilização5.

Registre-se  que  os  Documentos  de  f.  60/63,  advindos  da  Diretoria  de
Geoprocessamento e Cadastro Urbano da Secretaria de Planejamento do Município
de  João  Pessoa,  dispõem  de natureza  pública  e  foram  produzidos  por  agentes
estatais no exercício das funções nas quais estão investidos, gozando, portanto, de
presunção  relativa  de  legalidade,  legitimidade  e  veracidade,  que  não  foi
desconstituída por arguição de incidente de falsidade material, ou por outros meios
de  prova,  em caso  de  falsidade  ideológica,  nos  termos  dos  art.  364  e  390,  do
CPC/736, vigente à data da instrução processual.

Sendo incontroverso que o imóvel objeto da pretensão deduzida integra o
patrimônio do Município de João Pessoa, os Apelantes não se qualificam, sequer,
como  possuidores  do  referido  bem,  posto  que  o Superior  Tribunal  de  Justiça,
consoante as razões de decidir adotadas no julgamento do REsp nº. 900.159/RJ7,

3 Lei n. 6.766/93,  Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do
Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros
equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo. 

4 CC,  Art.  99.  São  bens  públicos:  […]  II  -  os  de  uso  especial,  tais  como edifícios  ou  terrenos
destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal,
inclusive os de suas autarquias; […].

5 “Registre-se, por derradeiro, que a afetação e a desafetação não podem decorrer da utilização ou não
de  determinado  bem  públicos  pelos  administrados.  Portanto,  a  passagem  de  veículo  por  bem
dominical  não o transforma em rua (bem de uso comum do povo) e a ausência de vistantes no
museu  público  não  lhe  retira  o  caráter  de  bem  público  de  uso  especial,  transformando-o  em
dominical.” (OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo. 4ª ed. Rio de
Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016. p. 622).

6 CPC/73, Art. 364. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos
que o escrivão, o tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua presença. 

Art. 390. O incidente de falsidade tem lugar em qualquer tempo e grau de jurisdição, incumbindo à
parte, contra quem foi produzido o documento, suscitá-lo na contestação ou no prazo de 10 (dez)
dias, contados da intimação da sua juntada aos autos. 

7 ADMINISTRATIVO.  OCUPAÇÃO  DE  ÁREA  PÚBLICA  POR  PARTICULARES.  JARDIM
BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO. MERA DETENÇÃO. CONSTRUÇÃO. BENFEITORIAS.
INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocupação de área pública, sem autorização expressa e
legítima do titular do domínio, é mera detenção, que não gera os direitos, entre eles o de retenção,
garantidos ao possuidor de boa-fé pelo Código Civil. Precedentes do STJ. […] 3. "Configurada a
ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza
precária, o que afasta o direito de retenção por benfeitorias" (REsp 699374/DF, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 18.6.2007). 4. "A ocupação de bem público não passa
de simples detenção, caso em que se afigura inadmissível o pleito de proteção possessória contra o
órgão público. Não induzem posse os atos de mera tolerância (art.  497 do Código Civil/1916)"
(REsp 489.732/DF, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 13.6.2005). 5. "Tem-se como
clandestina a construção, a qual está inteiramente em logradouro público, além do fato de que a sua
demolição não vai  trazer  nenhum benefício direto ou indireto para o Município que caracterize



possui entendimento no sentido de que a ocupação desautorizada de área pública por
particular não configura posse,  nos termos do art. 1.196, do Código Civil8, e sim
mera detenção, razão pela qual, ausente o direito possessório, a usucapião pretendida
é inalcançável.

Registre-se que o fato de os Apelantes haverem recolhido tributos sobre o
imóvel como se proprietários ou possuidores fossem não lhes assegura o direito de
adquirir a propriedade do bem, devendo a controvérsia acerca do eventual desacerto
com o qual ocorreu a exação ser dirimida em demanda autônoma.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento realizado na Sessão Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos Desembargadores  João Alves  da Silva  e  Frederico  Martinho da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

eventual  enriquecimento, muito pelo contrário, já que se está em discussão é a desocupação de
imóvel  público  de  uso  comum  que,  por  tal  natureza,  além  de  inalienável,  interessa  a  toda
coletividade"  (REsp  245.758/PE,  Rel.  Min.  José  Delgado,  Primeira  Turma,  DJ  15.5.2000).  6.
Recurso  Especial  provido  (STJ,  REsp  900.159/RJ,  Rel.  Ministro  Herman  Benjamin,  Segunda
Turma, julgado em 01/09/2009, DJe 27/02/2012).

8 CC, Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de
algum dos poderes inerentes à propriedade.


