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APELAÇÕES.  AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C
TUTELA  ANTECIPADA.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO  DOS  PROMOVENTES.
PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE  ATIVA.  NÃO
ACOLHIMENTO.  TERRENO  DOADO  PARA  O
ENTE MUNICIPAL. NULIDADE DA LIMINAR POR
AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.  QUESTÃO
EXAURIDA  COM  A  PROLATAÇÃO  DA
SENTENÇA.  PRECLUSÃO.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE
PROCESSUAL.  INEXISTÊNCIA.  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE.  POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  355,  I,  DO  NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUFICIÊNCIA DO
ELENCO  PROBATÓRIO.  PRECEDENTE
JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  TERRENO
PÚBLICO.  DOAÇÃO  DO  ESTADO  DA PARAÍBA
PARA  O  MUNICÍPIO  DE  GUARABIRA.
CLÁUSULA  RESOLUTIVA  DETERMINANDO
PRAZO  PARA CONSTRUÇÃO  DE  PRAÇA COM
GINÁSIO  POLIESPORTIVO  E  OUTRAS
ATIVIDADES.  NECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO
DA  OBRA.  INCONFORMISMO  DOS
RECORRENTES.  AUSÊNCIA  DE  NOTIFICAÇÃO.
DESCABIMENTO.  CIÊNCIA  COMPROVADA.
DESCUMPRIMENTO.  POSSIBILIDADE  DE
APLICAÇÃO  DE  MEDIDAS  CABÍVEIS  PARA  A
EFETIVAÇÃO  NA  POSSE.  AUTORIZAÇÃO  DE
USO DE BEM PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE E
PRECARIEDADE.  INTERESSE  PÚBLICO.
POSSIBILIDADE  DE  REVOGAÇÃO.
INDENIZAÇÃO.  NÃO  ACOLHIMENTO.
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MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

- Não há como acolher a preliminar de ilegitimidade
ativa  suscitada  quando  restar  comprovado  que  o
terreno foi doado por meio de escritura pública para
o  ente  municipal,  o  qual  passou  a  ser  o  legítimo
proprietário do imóvel em questão.

- Nos termos do art. 278,  caput,  do Novo Código de
Processo Civil, a “nulidade dos atos deve ser alegada
na  primeira  oportunidade  em  que  couber  à  parte
falar nos autos, sob pena de preclusão”.

-  O Código de Processo Civil  autoriza ao julgador,
após  a  formação  do  seu  convencimento,  proceder
com  o  imediato  julgamento  do  mérito  processual,
desde  que  os  elementos  trazidos  aos  autos  sejam
suficientes  para  a  devida  apreciação  do  objeto  da
demanda.

-  A imissão  na  posse  do  bem  deve  ser  deferida
àqueles  que,  apesar  de  conservarem  o  título  de
proprietário, não detém a posse.

- É possível a execução de medidas cabíveis quando,
mesmo  diante  da  existência  de  notificação  dos
apelantes para a desocupação de terreno, não houve
cumprimento por eles da referida determinação.

- Diante do não cumprimento da notificação expressa
no  sentido  de  desocupação  do  terreno
indevidamente  ocupado,  é  possível  a  execução  de
medidas necessárias para a imissão na posse do seu
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legítimo proprietário.

-  A autorização  de  uso  de  constitui  ato  unilateral,
discricionário  e  precário,  por  meio  do  qual  a
administração  faculta  ao  particular  a  utilização  de
determinado  bem  público  de  modo  privativo,
podendo,  no  interesse  da  coletividade,  revogá-lo,
unilateralmente, a qualquer tempo, sendo descabida,
em  razão  disso,  a  pretensão  indenizatória  por
eventuais prejuízos sofridos. 

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  as  preliminares,  no  mérito,
desprover os apelos.

O Município de Guarabira  propôs a presente Ação
de Imissão na Posse com Pedido de Tutela Antecipada, em face de Antônio Marcos
Luiz de Oliveira, Maurício Gonçalves de Oliveira, Neusimar Claudino da Costa,
Francisco Alves de Souza, Associação Comercial dos Produtores Pré-Moldados do
Município de Guarabira, Gilmano de Oliveira Fernandes, José Alves de Souza e
Orisvaldo  Mangueira  de  Souza  Júnior, sob  a  alegação  de  que  é  o  legítimo
proprietário  do  imóvel  que  lhe  foi  doado  pelo  Estado  da  Paraíba,  por  meio  de
escritura pública, fl. 08/09, razão pela qual requer a desocupação imediata do bem
pelos  promovidos,  a  fim de  ser  imitido  na  posse  do  terreno  de  6,3262  hectares,
encravado  na  propriedade  Bom Jesus,  perímetro  urbano  desta  cidade,  o  qual  se
limita, ao Norte, com a Rodovia PP-055, trecho Guarabira/Pirpirituba; ao Sul com o
Detran/PB, com a Fábrica de Alpargatas e com o Cemitério Bom Jesus, e, ao Norte e
Poente, com Loteamento Sol Nascente, para que possa iniciar a obra para construção
de praça contendo ginásio esportivo, anfiteatro, pista de cooper,  ciclovia e espaço
reservado para a alimentação e eventos.
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Concessão  da  tutela  antecipada,  fls.  34/35,
determinando a imediata imissão na posse do  Município de Guarabira no imóvel
descrito nos autos, com esteio nas disposições do art. 273, do Código de Processo
Civil de 1973.

Contestações  ofertadas,  fls.  48/58;  95/100;  132/137;
159/163 e 186/194, pugnando pela improcedência do pedido inaugural.

Impugnação às contestações, fls. 342/363.

Às fls. 377/379, o Magistrado a quo prolatou sentença,
julgando procedente a pretensão disposta na exordial, para que o ente municipal seja
imitido na posse, nos seguintes termos:

(...)  JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL,
para  investir  a  parte  autora  –  MUNICÍPIO  DE
GUARABIRA, na posse do imóvel, ora em questão, e
em  poder  das  partes  promovidas.  Ratifico  a
antecipação de tutela anteriormente concedida.

Inconformados,  os  promovidos,  Antônio  Marcos
Luiz de Oliveira, Francisco Alves de Souza e Associação Comercial dos Produtores
Pré-Moldados  do  Município  de  Guarabira interpuseram  APELAÇÕES,
respectivamente  às  fls.  380/388  e  400/408,  suscitando,  preliminarmente,  a
ilegitimidade ativa  ad causa, bem como a nulidade da sentença, por terem os seus
direitos de defesa cerceados; arguindo, ainda, a nulidade da liminar por ausência de
fundamentação.  No  mérito,  pugnaram  pela  improcedência  da  pretensão  autoral,
aduzindo que não foram devidamente notificados, e que não há nos autos pedido de
demolição. 

Irresignados,  Maurício  Gonçalves  de  Oliveira  e
Neusimar Claudino da Costa, apresentaram  APELAÇÕES, respectivamente às fls.
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390/394 e 395/399, sustentando que não podem ser chamados de esbulhadores, tendo
em vista a existência  de escritura particular acostada.  Asseveram, ainda,  que não
foram notificados para prestarem informações. 

Também  descontentes,  Gilmano  de  Oliveira
Fernandes,  Orisvaldo  Mangueira  de  Souza  Júnior  e  José  Alves  de  Souza,
manejaram  APELAÇÕES,  respectivamente  às  fls.  409/413,  414/417  e  418/421,
postulam a improcedência do pedido exordial, ou, alternativamente, a anulação da
decisão recorrida, para que seja determinada a realização de perícia do imóvel objeto
da lide, a fim de que sejam verificadas e avaliadas as benfeitorias feitas, garantindo-
lhes o direito à indenização e eventual retenção do bem.

Contrarrazões  ofertadas,  fls.  425/441,  refutando  as
alegações carreadas nos apelos e, por conseguinte, o desprovimento de todos.

A Procuradoria de Justiça, fls. 468/473, através do Dr.
José Raimundo de Lima, manifestou-se, inicialmente, pela rejeição das preliminares
suscitadas, abstendo-se, contudo, de opinar acerca do mérito.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De  início,  cumpre  apreciar  a  preliminar  de
ilegitimidade ativa suscitada  pelos  apelantes,  Antônio Marcos Luiz de  Oliveira,
Francisco Alves de Souza e Associação Comercial dos Produtores Pré-Moldados do
Município de Guarabira, por entenderem que o Estado da Paraíba quem deveria ter
ingressado com a presente demanda.

Sem razão, contudo, os recorrentes.

Do  cotejo  dos  autos,  infere-se  que  o  terreno
pertencente ao Estado da Paraíba foi doado, por meio de escritura pública, fls. 08/09,
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ao ente municipal. E, como cediço, a ação de imissão é a via adequada para que o
adquirente  do  imóvel  proprietário  obtenha  a  posse  do  bem  de  quem  a  detenha
injustamente.

Logo, não pairando dúvida de que o  Município de
Guarabira é o legítimo proprietário do imóvel em questão, entendo que tal situação
é suficiente para revelar a legitimidade ativae, com isso, postular o seu direito de ser
imitido na posse.

Por tais razões, rejeito a prefacial.

Os  mesmos  apelantes  ainda  aduziram,  de  forma
preliminar,  que a liminar  proferida às fls.  34/35 deve ser  nula por ausência  de
fundamentação. 

Tal  alegação  não  merece  guarida,  a  um,  porque  a
questão já se encontra exaurida,  tendo em vista a prolatação da sentença;  a dois,
porquanto, nos termos do art. 278, caput, do Novo Código de Processo, a “nulidade
dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos
autos, sob pena de preclusão”.

Logo, tendo em vista que a alegação de nulidade do
decisum  interlocutório  encontra-se  precluso,  não  há  como  acolher  também  essa
prefacial.

Prosseguindo,  passo  a  apreciar  a  preliminar  de
nulidade da sentença, aventada pelos apelantes, Antônio Marcos Luiz de Oliveira,
Francisco Alves de Souza e Associação Comercial dos Produtores Pré-Moldados do
Município de Guarabira, Gilmano de Oliveira Fernandes, Orisvaldo Mangueira de
Souza Júnior e José Alves de Souza. 

Sustentam os recorrentes que restou configurado o
cerceamento dos seus direitos de defesa, em razão da presente demanda ter sido
julgada prematuramente, sem antes oportunizar aos promovidos a possibilidade de
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produção de provas necessárias e adequadas para desconstituir a pretensão exordial,
tendo em vista a ausência de audiência preliminar e de  instrução e julgamento, e,
ainda, não ter existido notificação dos apelantes e nem determinada a realização de
perícia  do  imóvel  objeto  da  lide,  a  fim  de  que  sejam  verificadas  e  avaliadas  as
benfeitorias feitas pelo apelante,

Tal alegação também não merece guarida.

Digo  isso,  pois,  como  cediço,  o  julgamento
antecipado da lide – o qual, aliás, constitui-se em eficaz instrumento de celeridade,
economia e efetividade da prestação jurisdicional -  encontra previsão expressa na
legislação  processual  cível,  restando  devidamente  autorizado,  em  verificando  o
magistrado  que  os  elementos  constantes  dos  autos  são  suficientes  ao  imediato
enfrentamento do mérito processual.

Ademais, é de se ter em mente que o destinatário da
prova é  o julgador,  sendo prerrogativa deste,  aferir  o amadurecimento do acervo
probatório,  visando  a  formação  de  seu  convencimento.  Logo,  deve  o  julgador
interromper  a  marcha  processual  sempre  que  a  questão  controvertida  já  esteja
devidamente esclarecida.

Esse é o entendimento encontrado na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO
ESTADUAL.  REAJUSTE  DE  VENCIMENTOS.
CONVERSÃO  DA MOEDA.  UNIDADE  REAL DE
VALOR. URV. LEI Nº 8.880/94. CERCEAMENTO DE
DEFESA.  PRODUÇÃO  DE  PROVA  PERICIAL.
NECESSIDADE.  REEXAME  DE  PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  1.  "O
julgamento  antecipado  da  lide,  por  si  só,  não
caracteriza  cerceamento  de  defesa,  já  que  cabe  ao
magistrado apreciar livremente as provas dos autos,
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indeferindo  aquelas  que  considere  inúteis  ou
meramente  protelatórias" (AgRg  no  AREsp
420.011/DF,  Rel.  Ministro  Sidnei  Beneti,  Terceira
Turma, julgado em 26/11/2013, DJe 10/12/2013). 2. A
análise das alegações trazidas no especial, acerca de
eventual  cerceamento de defesa ou da necessidade
de  realização  de  prova  pericial,  demandaria,
necessariamente,  novo  exame  do  acervo  fático-
probatório constante dos autos, providência vedada
em Recurso Especial, conforme previsto na Súmula
nº 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ;  AgInt-AREsp  908.095;  Proc.  2016/0103054-6;
MT;  Rel.  Min.  Sérgio  Kukina;  DJE  26/08/2016)  –
grifei.

Considerando que o acervo documental coligado aos
autos  possui  suficiente  força  probante  para  nortear  e  instruir  o  entendimento  do
Julgador, revela-se oportuno o julgamento antecipado da lide, o que não se traduz,
sob  qualquer  aspecto,  em  cerceamento  do  direito  de  defesa,  tampouco  em
encerramento precoce da instrução probatória, sendo certo que a reabertura de uma
instrução processual, poderia protelar ainda mais a solução do litígio.

Nesse  trilhar,  analisando  o  presente  caso,  é  de  se
concluir que a sentença não violou o princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório,  tornando-se  impossível  a  anulação  de  tal  decisão,  porquanto  não
houve qualquer comprometimento à higidez do presente feito. 

Diante dessas considerações, é de se rejeitar também
a preliminar acima arguida.

Adentrando na análise do  mérito,  verifica-se que o
desate da controvérsia reside em saber se o Município de Guarabira deve, de fato,
ser imitido,  definitivamente, na posse do terreno que  lhe foi  doado pelo  Estado da
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Paraíba.

Sem  delongas,  convém  esclarecer  que  a  ação  de
imissão de posse é aquela que pode ser  intentada por quem, embora nunca tenha
gozado da posse, tem o domínio do bem e quer retirá-lo de quem injustamente o
possua.

São requisitos, pois, para a concessão da imissão de
posse, o domínio do autor e a posse injusta do réu.

Segundo De Plácito e Silva:
É recurso legal para imitir na posse todo aquele que
deva ter em relação à coisa (…) A medida é para dar
posse, colocar na posse, introduzir na posse. E, com
justa razão, deve atender,  certamente, a quem cabe
esta  posse  ou  a  quem  deva  estar  com  ela.  (In.
Vocabulário Jurídico, 15ed., Forense, p. 409).

Ainda,  sobre  o  assunto  preconizam  Nelson  Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A ação  de  imissão  de  posse  tem  a  finalidade  de
possibilitar a posse àquele que a pretende embasada
no domínio, tendo como requisitos básicos o título
de propriedade, bem como nunca ter tido posse. (In,
Código  de  Processo  Civil  Comentado,  10ª  edição,
pág. 1.168).

Desta  feita,  cabe  imissão  de  posse  àquele  que,
embora não detenha a posse, conserve título que a defere, devendo figurar no polo
passivo da lide, quem tem a posse, mas não tem o título que a justifique, conforme
dispõe o art. 1.228, do Código Civil:
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Art.  1.228.  O proprietário tem a faculdade de usar,
gozar e dispor da coisa,  e o direito de reavê-lo do
poder de quem quer que injustamente a possua ou
detenha.

A  propósito,  não  destoa  o  entendimento  deste
Sodalício, em caso similar:

APELAÇÃO.  IMISSÃO  DE  POSSE.
DESCABIMENTO. IMÓVEL QUE PERTENCE AOS
DEMANDADOS,  ORA  APELADOS.  PROVA
PERICIAL  CONTUNDENTE.  SENTENÇA
MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
- Havendo prova robusta nos autos no sentido de que
o imóvel  objeto  da  lide  pertence  aos  demandados,
ora apelados, e que o imóvel adquirido pela autora,
ora apelante, junto à Caixa Econômica Federal, trata
de imóvel diverso, é de ser julgada improcedente a
ação  de  imissão  de  posse.  (TJPB,  AC  nº  0023428-
77.2006.815.0011,  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva,  J.
02/05/2017).

In casu, pelas provas produzidas nos autos, observa-
se que a parte autora é proprietária do bem objeto de discussão.

Explico.

Do  cotejo  dos  autos  infere-se  que,  nos  termos  da
escritura pública acostada às fls. 08/09,  o Estado da Paraíba autorizou, em favor do
Município de Guarabira, a doação de 6,3262 hectare de área para a construção  de
praça  contendo  ginásio  esportivo,  anfiteatro,  pista  de  cooper,  ciclovia  e  espaço
reservado para a alimentação e eventos,  no prazo de 24 (vinte e quatro)  meses a
contar  da  publicação  da  Lei  nº  10.020/2013.  Tal  área,  por  sua  vez,  estava  sendo
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ocupada  pelos  promovidos,  motivo  pelo  qual  ocasionou  toda  essa  celeuma,  que
passa-se a dirimir.

Sustentam  os  apelantes, Antônio  Marcos  Luiz  de
Oliveira,  Francisco Alves de Souza e Associação Comercial dos Produtores Pré-
Moldados do Município de Guarabira, que não foram notificados para desocupar a
área objeto de doação e nem há nos autos pedido de demolição.

Tais  alegações  não  merecem  prosperar,  pois,
consoante  se  depreende das  fls.  21  e  26,  consta  notificação  escrita  por  parte  do
Município de Guarabira, informando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a
desocupação da área na qual eles se encontram indevidamente instalados, havendo,
inclusive,  observação  de  que,  caso  não  haja  o  cumprimento  da  determinação,
acarretará a execução de medidas cabíveis, sendo, portanto, o ato de demolição uma
consequência do não atendimento da ordem emanada pelo ente municipal. Registra-
se, a título de informação, que os promoventes recusaram-se a assinar a notificação.

Prosseguindo,  melhor  sorte  não  assiste  aos
recorrentes,  Maurício  Gonçalves  de  Oliveira  e Neusimar  Claudino  da  Costa
quando  aduzem  que  não  podem  ser  chamados  de  esbulhadores,  pois  ambos
possuem a posse do imóvel, que lhes foram concedidos por meio de Alvará de Posse
nº 45/96 e de nº 159/96 (em nome de seu falecido esposo), fls. 142 e 104.

Também  não  merece  acolhida  a  referida  alegação,
pois,  da  análise  do  acervo  probante  entalhado,  percebe-se  que  os  documentos
acostados  às  fls.  103/106  e  142/158,  não  traduzem  legitimidade  em  relação  à
permanência dos insurgentes na citada área pública, pois, embora tragam os nomes
de  “Alvará”, incluindo também o constante à fl. 154,  revelam-se, na verdade, como
autorizações para que os particulares possam utilizar o bem público, e, por se tratar
de ato administrativo unilateral,  discricionário e precário,  podem ser revogadas a
qualquer momento. Assim, há uma mera ocupação do local, o que não induz posse,
conforme defende a doutrina:
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Bem público municipal legalmente inalienável é
bem fora do comércio, insuscetível de posse por
terceiros  (…)  A  mera  ocupação  de  terreno
público  não  induz  a  posse.  Nada  importa  a
omissão da Prefeitura:  não induzem posse os
atos  de  mera  permissão  ou  tolerância (…).
Muito  menos  quando  não  pode  sequer  o
ocupante invocar a boa-fé, uma vez que não é
dado a ninguém alegar desconhecer a lei,  e  é
por força de lei que os bens públicos são coisa
fora  do  comércio,  insusceptível  de  posse
jurídica (Lafayette Pondé, In. Revista de Direito
Administrativo 175/158) – destaquei.

Por  oportuno,  faz-se  mister  colacionar  os
ensinamentos de Maria Sylvia Zanella de Pietro:

(…)  como  toda  autorização  administrativa,  a
de uso privativo é ato unilateral,  porque não
obstante  outorgada  mediante  provocação  do
interessado,  se  perfaz  com  a  exclusiva
manifestação  de  vontade  do  Poder  Público;
discricionário,  uma  vez  que  o  consentimento
pode  ser  dado  ou  negado,  segundo
considerações de oportunidade e conveniência,
a cargo da Administração; precário, no sentido
de  que  pode  ser  revogado  a  qualquer
momento, quando o uso se tornar contrário ao
interesse público. Pode ser gratuita ou onerosa.
(Direito Administrativo, 17ª ed., Editora Atlas,
2004, p. 588) – negritei.
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Nesse  sentido,  já  se  manifestou  a
jurisprudência:

APELAÇÃO.  DIREITO  ADMINISTRATIVO.
DESOCUPAÇÃO  DO  IMÓVEL.
AUTORIZAÇÃO  DE  USO.  PRECARIEDADE.
REVOGAÇÃO  UNILATERAL.  INTERESSE
PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE. 
1.  A  autorização  de  uso  constitui  ato
unilateral, discricionário e precário, por meio
do qual a Administração faculta ao particular
a utilização de determinado bem público, no
interesse da coletividade, podendo revogá-lo,
unilateralmente,  quando  o  interesse  público
assim o exigir, dada a sua peculiar natureza.
2.  Apelo  não  provido.  (TJ-DF  -  APC:
20130111206493,  Relator:  ARNOLDO
CAMANHO  DE  ASSIS,  Data  de  Julgamento:
20/05/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação:
Publicado  no  DJE  :  03/06/2015  .  Pág.:  186)  –
negritei. 

Nesse  norte,  não  há  como  acolher  os
argumentos carreados pelos apelantes,  Gilmano de Oliveira Fernandes, Orisvaldo
Mangueira de Souza Júnior e José Alves de Souza, pois, como frisado alhures, por
se tratar de autorização de uso de bem público, a título precário, ou seja, podendo ser
revogada a  qualquer  momento,  não havendo,  em razão disso,  o  que se falar  em
direito à indenização por eventuais prejuízos sofridos, como aduz os recorrentes.

Sem  maiores  delongas,  ratifico  a  decisão
primeva em todos os seus termos.

Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES
E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO APELO.
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É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 27 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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