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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER. PERMISSÃO  REMUNERADA  DE  USO  DE
BEM  PÚBLICO.  NATUREZA  PRECÁRIA  E
DISCRICIONÁRIA  DA  ADMINISTRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE  DO  ANTIGO  PERMISSIONÁRIO
DISPOR  DA  TRANSFERÊNCIA  POR  MEIO  DE
ESCRITURA PÚBLICA. DESPROVIMENTO.

Os  atos  de permissão  de  uso  de  bem  público  são
modificáveis  e  revogáveis  unilateralmente  pela
Administração,  sob  os  critérios  da  conveniência  e  da
oportunidade,  não  podendo  o  antigo  permissionário
dispor da transferência de que lhe foi concedida. 
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V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar
provimento à apelação. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível combatendo a sentença de fls.
117/119, proferida pelo Juízo da  3° Vara da Fazenda Pública de Campina
Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Isabele
Cristina Albuquerque Silva em face de Sandra Valéria Marques da Silva
Pessoa,  julgou  improcedentes  os  pedidos  inicias  por  entender  que  “A
modalidade  de permissão de  uso é  instituto  de direito administrativo unilateral,
discricionário e precário, podendo a Administração Pública promover, a qualquer
momento, a retomada do bem, por interesse público, mediante prévia notificação.” 

Nas razões recursais,  fls.  23/127,  a  autora alega que o
juízo sentenciante não levou em consideração o testamento deixado pelo seu
genitor, no qual tinha interesse que a área localizada no bloco D, loja nº 1
com 32 mts na EMPASA de Campina Grande lhe fosse repassada, quando
do seu falecimento.

Argumenta que “aquela altura a EMPASA em conluio com
outra filha do falecido, faziam todo tipo de jogada para escantear a ora apelante.”

Pugna pelo provimento do apelo para julgar totalmente
procedente a ação nos termos da inicial.

Contrarrazões às fls. 130/134 e 135/140. 

A  Procuradoria  de  Justiça,  fls.  165/168,  opina  pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.
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V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Isabele  Cristina  Albuquerque  Silva,  menor  impúbere,
representada por sua genitora Josefa Albuquerque de Farias Leite, ajuizou
Ação  de  Obrigação  de  Fazer  em  face  da  EMPASA e  de  Sandra  Valéria
Marques  da  Silva  Pessoa,  pleiteando  a  transferência  de  permissão
remunerada de uso do bem público para seu nome (loja nº 1 do bloco D,
com 32 mts na EMPASA de Campina Grande), alegando que seu genitor,
antigo  permissionário,  ainda  em  vida,  por  meio  de  escritura  pública,
declarou essa vontade. 

O  Juízo  primevo  julgou  improcedente  a  ação  por
entender que “ao de cujus não era conferido estabelecer declaração de vontade, por
meio  de  escritura  pública  juntada  à  fl.  08,  dispondo  sobre  a  transferência  da
permissão incidente sobre o bem público que ocupava, pois, obviamente, não era de
sua propriedade.”

Pois bem. 

O  cerne  da  questão  cinge-se  em  saber  se  o  antigo
permissionário tinha direito de dispor sobre a transferência da permissão de
bem público por meio de escritura. 

Agiu com zelo o magistrado a quo.

A chamada “permissão de uso”, seja ela remunerada ou
não,  é  forma especial  de  utilização  de  bem público.  É  ato  unilateral  da
Administração  Pública,  caracterizado  pela  discricionariedade  e
precariedade.  A  precariedade  é  verificada  pela  possibilidade  de
desfazimento do ato de permissão de uso do bem a qualquer momento.

Essa conclusão pode ser retirada da lição doutrinária de
Hely Lopes Meirelles. Vejamos:
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Permissão  de  uso  é  ato  negocial  unilateral,  discricionário  e
precário através do qual a Administração faculta ao particular a
utilização  individual  de  determinado  bem  público.  Como  ato
negocial, pode ser com ou sem condições, gratuito ou remunerado,
por  tempo  certo  ou  indeterminado,  conforme  estabelecido  no
termo  próprio,  mas  sempre  modificável  e  revogável
unilateralmente pela Administração, quando o interesse público o
exigir,  dados  sua  natureza precária  e  o  poder  discricionário  do
permitente para consentir e retirar o uso especial do bem público.
(InDireito Administrativo Brasileiro. 27. ed. São Paulo: Malheiros,
2002. p. 493.

Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto:
 
O regime permissional, menos rígido, tem sido caracterizado na
doutrina  tradicional  como  vínculo  produzido  por  simples
manifestação de vontade unilateral da Administração, através de
um ato administrativo, discricionário e precário, que seria, por isso
revogável a qualquer tempo. ( In Curso de Direito Administrativo.
12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 264.

Portanto,  não  poderia  o  antigo  permissionário  dispor
sobre a transferência da permissão de que lhe foi concedida, uma vez que o
bem  não  lhe  pertencia.  É  um  ato  precário,  que  inclusive  poderia  ser
revogado a qualquer momento. 

Diz a cláusula IV do contrato (fl.  11) firmado entre as
partes:

4.1 - A outorga desta permissão de uso é feita a título precário,
oneroso, intransferível e por prazo determinado.

(…)

4.3  –  Em  caso  de  falecimento,  invalidez  ou  aposentadoria  do
PERMISSIONÁRIO,  a  PERMITENTE  poderá  observadas  as
especificações da legislação pertinente, autorizar a transferência da
permissão  de  uso  ao  cônjuge  supérstite  ou  a  dependente
legalmente  reconhecido,  o  qual  deveria  firmar  no  Termo  de
Permissão Remunerada de Uso.
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Como  pode  ser  visto,  o  Termo  de  Permissão
Remunerada de Uso não conferia ao de cujus esse direito. 

Assim pontuou a Douta Procuradoria de Justiça  “ainda
que afirme a apelante ter sua postulação fundamentada na declaração da vontade do
seu genitor,  expressada em documento unilateral  firmado em Cartório  de  Ofício
(doc. 08) por aquele, tal fato não afasta a impossibilidade do permissionário dispor
acerca  do  bem  imóvel  que  lhe  fora  concedido  para  o  uso  mediante  Termo  de
Permissão (fls. 11/16), o qual uma vez firmado, possuía prazo determinado, com
permissão de uso à título precário, oneroso e intransferível.”

Com essas  considerações,  NEGO PROVIMENTO AO
APELO para manter a sentença em todos os seus termos.

   
É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 08 de maio de
2018, o Exmo. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Participaram do
julgamento a Exma.  Desa.  Maria das Graças Morais  Guedes -  relatora,  o
Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides  e  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Marcus  Vilar  Souto
Maior, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 10 de maio de
2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes                        
                 R E L A T O R A
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