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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.
PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD
CAUSAM. REJEIÇÃO. BEM DE DOMÍNIO PÚBLICO. PROGRAMA
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA.
TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. POSSE
PRECÁRIA. ESBULHO. DEMONSTRAÇÃO. DIREITO À RETENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BOA FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
I. Impõe-se o afastamento de afronta ao contraditório e à ampla defesa,
resguardados no art. 5º, inciso LV, da CR/88, mesmo quando o Magistrado
Singular deixa de apreciar o pedido de provas pretendido por um dos Réus
incluído posteriormente na lide, quando a matéria é unicamente de direito e
existe elemento seguro para do desfecho da reintegratória, devendo-se
privilegiar uma eficaz prestação jurisdicional.
II. A ocupação de área pública destinada ao Programa de Habitação Popular,
quando irregular, não pode ser considerada como posse, mas somente como
mera detenção. Em restando demonstrado que o imóvel em litígio foi
destinado à beneficiária do programa habitacional, terceiros não podem
permanecer no bem de propriedade do Município, sem que haja autorização
da Administração Pública, sob pena de privilegiar algumas famílias em
detrimento de outras que há muito aguardam uma moradia.
III. Deve-se afastar o direito de retenção de bem público se restou
caracterizada que a posse não ocorreu de boa fé e se a parte deixou de
demonstrar a realização de benfeitorias úteis ou necessárias, sendo
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indevida a indenização, de modo que deve ser determinada a reintegração
do Município na posse de seu imóvel.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.06.228882-4/002 - COMARCA DE BELO
HORIZONTE - APELANTE(S): PAULO SERGIO GONÇALVES DO VALE E
OUTRO(A)(S), MARIA APARECIDA DE JESUS - APELADO(A)(S):
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE
ACÓRDÃO
Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
DES. WASHINGTON FERREIRA
RELATOR.
DES. WASHINGTON FERREIRA (RELATOR)
VOTO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de f.
127/130 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Feitos da Fazenda
Pública Municipal desta capital que, nos autos da Ação de Reintegração de
Posse proposta pelo MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE em desfavor de
PAULO SÉRGIO GONÇALVES DO VALE e MARIA APARECIDA DE JESUS,
que julgou procedente o pedido de imissão na posse do imóvel qualificado
como apartamento 403, do Bloco 07, localizado na área de 189.568.60m2,
matriculada sob o nº 57.890, no 7º Cartório de Registro de Imóveis da capital,
área esta que foi desapropriada para implantação do Programa Municipal de
Habitação, para a implantação de habitações populares para famílias de
baixa renda.
No mesmo ato sentencial, o culto e ilustre Magistrado
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Singular indeferiu o pedido de retenção por benfeitorias, condenando a parte
Ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no
importe de R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais), nos termos do art. 20, §4º,
do CPC, suspendendo a exigibilidade por força do art. 12 da Lei nº 1.060, de
1950.
Em suas razões recursais (f. 135/146), os Réus, preliminarmente,
requerem à concessão de efeitos suspensivo e devolutivo do recurso de
apelação, até o pronunciamento final deste Tribunal, sob pena de lhes causar
graves prejuízos.
Suscitam, ainda, em sede de preliminar, nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa, tendo em vista não ter sido oportunizada a produção
de prova à segunda Ré, que foi tardiamente incluída no pólo passivo da
demanda.
Com outras considerações, pondera imprescindível a instrução
probatória, já que o desfecho sentencial foi em contradição com a realidade
fática, na medida em que o primeiro Réu, na verdade, trata-se de um simples
"Gari" da SLU e não servidor público municipal detentor de conhecimentos
jurídicos, de modo que não detém conhecimento técnico sobre as reais
condições do imóvel.
Levantam também a ilegitimidade ativa ad causam do Município de
Belo Horizonte para requerer à reintegração de posse já que transferiu o
imóvel a Sra. Margarida Aparecida de Jesus, verdadeira detentora do bem.
Prosseguindo para o mérito, alegam que a Sra. Margarida recebeu
o imóvel, como forma de indenização, quando o Município assentou 144
famílias que perderam as suas casas em decorrências das chuvas que
atingiram todo o Estado, sendo, então, a verdadeira proprietária do bem.
Aduzem que a transferência do imóvel para terceiros não ocorreu
em razão da insegurança e criminalidade nas dependências do conjunto Via
Expressa, sem a ocorrência de invasão ou expulsão da
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antiga proprietária de sua residência, mas por um ato de vontade das partes,
dotado de boa fé, tendo inclusive realizado o pagamento pela venda do
imóvel e efetuado benfeitorias no imóvel.
Afirmam que a intenção do Município é reaver todos os imóveis que
foram construídos para o assentamento dos desabrigados e repassá-los aos
policiais militares, deixando de assistir àquelas famílias que realmente
necessitam de um apoio do poder público.
Invocam o direito à moradia, a função social da propriedade e, na
eventualidade, requerem indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias
realizadas no imóvel, sob a alegação do direto à retenção do imóvel.
Pugnam, ao final, pelo acolhimento das preliminares e, caso não
seja este o entendimento deste Tribunal, que seja reconhecido o direito de
retenção do imóvel.
Sem contrarrazões.
Dispensa-se a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça,
conforme Recomendação no 01/2001 do CSMP.
No essencial, é o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Segundo consta, o Município de Belo Horizonte provocou o
Judiciário, pretendendo, liminarmente, ver reintegrado na posse do imóvel
localizado na Rua Cristina Maria Assis, nº 593, apartamento 403, Bloco 07,
no Conjunto Residencial Via Expressa, nesta capital, invocando, para tanto, o
art. 928 do Código Civil.
Relata ser proprietário de duas áreas no bairro Jatobá, nesta
capital, correspondentes a 189.568,60m2, registradas no Cartório de 7º
Ofício de Registro de Imóveis, sob a matrícula nº 57.890, no livro
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nº 02, datada de 20.03.2000, área esta que foi desapropriada para
implantação de habitações populares para famílias de baixa renda pela
URBEL.
Diante disto, em 2004, construiu o conjunto residencial Via
Expressa, vindo a assentar 144 famílias desabrigadas em decorrência das
fortes chuvas que atingiram todo o Estado, instrumentalizando tal
procedimento por meio de um termo de compromisso de ocupação provisória
com o Fundo Municipal de Habitação Popular e a Secretaria Municipal de
Habitação.
Esclarece que o ato de compromisso estabelece que "o beneficiário
não pode vender, trocar, alugar, emprestar ou ceder, a qualquer título, a
edificação familiar, sob pena de perda do direito de permanência no conjunto,
comprometendo-se a Secretaria Municipal de Habitação - SMHAB em
transferir a propriedade do imóvel ao beneficiário após conclusão ou
encerramento do financiamento" (f. 03).
Com o passar do tempo, aponta que foi averiguado crescente
aumento da criminalidade no local, o que gerou a expulsão de diversas
famílias beneficiadas pelo Programa, inclusive com ocupação irregular das
moradias, além de vários outros prejuízos à estrutura. Afirma que após
inspeção conjunta com a Polícia Militar, foi constatado que muitos dos
imóveis estavam ocupados por invasores, sendo esta, inclusive, a situação
do apartamento 403, do Bloco 07, do Conjunto Residencial Via Expressa.
Liminar deferida às f. 19/20, com suspensão do mandado de
reintegração de posse até que a Municipalidade providenciasse um local
para abrigar o Réu e sua família (f. 57).
Contestação apresentada às f. 37/39.
Reconhecimento de litisconsórcio necessário às f. 71, com a
determinação de inclusão no pólo passivo da Sra. Maria Aparecida de Jesus,
companheira do Réu (f. 80 e 98).
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Determinação de expedição de ofício junto à Caixa Econômica
Federal, a fim de obter informações sobre eventual financiamento em nome
de Margarida Rodrigues da Silva, sob o CPF de nº 014.935.176-35 (f. 87),
com resposta às f. 29 pela negativa de que qualquer financiamento com o
aludido CPF (f. 89).
Citação da Sra. Maria Aparecida de Jesus (f. 100), com
apresentação de sua peça de defesa às f. 109, com pedido de provas
testemunhais, documentais e pericial.
Sobreveio sentença pela procedência do pedido, ensejando a
interposição do presente recurso.
É o essencial.
Ab initio, aprecio às preliminares suscitadas pelos Apelantes,
consignando, oportunamente, que o pedido de concessão de efeito
suspensivo ao recurso de apelação restou prejudicado, em razão da
reconsideração do despacho de f. 147 pelo Magistrado Singular às f. 156,
recebendo, então, o recurso somente no efeito devolutivo, por força do art.
520, inciso VII, do Código de Processo Civil.
PRELIMINARES
- Nulidade da Sentença: Cerceamento de Defesa
Segundo os Apelantes, em sua peça recursal, houve cerceamento
de defesa, por não ter o Juízo Singular se manifestado quanto ao pedido das
provas solicitadas por Maria Aparecida de Jesus, companheira do primeiro
Réu, incluída no pólo passivo após a instrução probatória, a fim de provar os
fatos constitutivos de seu direito.
Razão não lhes assiste.
Conquanto o Magistrado Singular não tenha apreciado o
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pedido de provas que a Apelante pretendia produzir, constata-se que nova
instrução probatória torna-se desnecessária.
De uma análise pormenorizada dos autos, verifica-se da peça de
defesa da segunda Ré que a sua tese caminha no mesmo sentido dos
argumentos do seu companheiro, de que o imóvel em questão foi adquirido
por ele, pagando pelo bem a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (f.
101/109).
Afirma também que ela e seu companheiro não são invasores e que
adquiriram o imóvel da Sra. Margarida que dizia ser a proprietária do bem,
acrescentando, na mesma linha da primeira defesa, que o propósito do
Município é repassar os apartamentos do Conjunto Habitacional Via
Expressa aos policiais militares.
Após detida análise de todas as peças processuais, observa-se que
os Réus estão inclusive representados pelos mesmos advogados. Ao
comparar a peça de defesa da segunda Ré (f. 101/109) e as razões recursais
(f. 135/146), tem-se que os argumentos para improcedência do pedido inicial
são idênticos, não trazendo a Ré qualquer elemento novo a justificar a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Por ocasião da instrução probatória, verifica-se que o Sr. Paulo
Sérgio Gonçalves do Vale foi devidamente intimado para especificação de
provas (f. 57), vindo a noticiar às f. 66 "que não tem outras provas a serem
produzidas".
Em sequência, foi concedido ao Réu oportunidade para
apresentação de memoriais (f. 67), sem delinear qualquer fato inovador em
sua petição de f. 69/70. Novas vistas foram conferidas ao Réu, pelo prazo de
10 (dez) e 05 (cinco) dias (f. 74/verso), vindo requerer expedição de ofício à
Caixa Econômica Federal (f. 76), com o intuito de demonstrar o
financiamento do imóvel em litígio junto à Autarquia Federal, por parte da
antiga proprietária do bem, pedido este deferido pelo Magistrado Singular às
f.87.
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Como se vê, o MM. Juiz da causa, apesar de não ter apreciado o
requerimento das provas pretendidas pela Ré, incluída após a instrução
probatória, oportunizou ao Apelante momento próprio para que requeresse
todas as provas que entendesse necessárias, não tendo este procedido
qualquer pedido nesse sentido, insistindo apenas na tese de que adquiriu o
imóvel de quem se dizia proprietário.
De se ressaltar que, por ocasião dos embargos de declaração
opostos às f. 131/132, o Apelante suscitou genericamente a tese de violação
ao contraditório e ampla defesa, o que foi devidamente rechaçada pelo ilustre
Sentenciante (f. 133), sob o fundamento de que, na verdade, pretende a
parte rediscutir o feito, o que é de todo admissível naquele momento
processual, sendo certo que a pretensão teria efeitos meramente
protelatórios.
Com efeito, por inexistir elementos que indiquem que o Julgador de
Primeiro Grau não assegurou às partes igualdade de tratamento, resta,
então, observado o inciso I do artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo,
não há qualquer justificativa para anular o processo, com nova instrução
probatória, até porque os autos possuem fatos e documentos seguros para
apreciação do pedido inicial.
Nem se alegue negativa de prestação jurisdicional quando não se
verifica prejuízo à parte, como no presente caso, em que as irresignações
foram apreciadas no juízo primevo e serão avaliadas neste momento
recursal. Além de as questões aventadas serem idênticas, a questão posta
em juízo é exclusivamente de direito, não havendo necessidade de produção
de outras provas senão àquelas que já se encontram nos autos.
Não vislumbro, desse modo, afronta ao contraditório e à ampla
defesa, resguardados no artigo 5º, LV, da Constituição da República de
1988, devendo-se privilegiar uma eficaz prestação jurisdicional,
especialmente quando os documentos trazidos aos autos são suficientes
para a comprovação da veracidade dos fatos e
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condução do julgamento da lide.
Rejeito, portanto, a preliminar.
Prosseguindo, passo ao reexame da segunda prejudicial ilegitimidade ativa ad causam do Município de Belo Horizonte -, consignando,
que na espécie, tal preliminar se confunde com o mérito e como tal será
analisada. Passo, então, ao exame meritório.
MÉRITO
Sabe-se que a ação de reintegração de posse se presta
unicamente a discutir a posse. Logo, o possuidor tem direito de ser mantido
na posse, em caso de turbação e, de ser reintegrado quando houver esbulho,
à luz do art. 1210 do Código Civil e do art. 926 do Código de Processo Civil.
Ao Autor da ação possessória incumbe o ônus de provar a sua
posse, ou a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu, bem como o
momento da ocorrência desses atos ilícitos, conforme estabelece o art. 927
do Código dos Ritos, de modo que, presentes esse requisitos, o possuidor
faz jus à proteção possessória.
Conquanto seja indiscutível que na reintegração de posse não se
discute a propriedade, mas somente o jus possessionis, vale lembrar que a
hipótese dos autos não perpassa pelos requisitos da Lei Civil, mas pelas
normas de Direito Público, por se tratar de reintegração de bem público,
sendo, então, aplicável o regramento das relações privadas somente quando
existir omissão no ordenamento do Direito Administrativo.
Sobre o tema, não poderia deixar de trazer os esclarecimentos do
saudoso HELY LOPES MEIRELLES, em sua obra Direito Administrativo
Brasileiro atualizada por Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle
Filho, 38ª Edição:
"O domínio patrimonial do Estado sobre seus bens é direito de
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propriedade, mas direito de propriedade pública, sujeito a um regime
administrativo especial. A esse regime subordinam-se todos os bens das
pessoas administrativas, assim considerados bens públicos e, como tais,
regidos pelo Direito Público, embora supletivamente se lhes apliquem
algumas regras da propriedade privada. Mas advirta-se que as normas civis
não regem o domínio público; suprem, apenas, as omissões das leis
administrativas" (pág. 574).
A propósito:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL OBJETO DE SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA - BEM PÚBLICO. - A proteção possessória sobre bens
públicos assume caráter publicista, cabendo invocar, para a análise da
matéria, princípios gerais do direito público e da Teoria Geral do Direito
Constitucional. Isso porque os bens públicos possuem regime jurídico
próprio, não lhes sendo aplicáveis as regras do direito civil, mas as de direito
administrativo. (Apelação Cível 1.0027.08.154570-2/001, Rel. Des.(a)
Eduardo Andrade, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2010,
publicação da súmula em 14/09/2010).
Ultrapassa tal questão, segundo o ordenamento jurídico público,
torna-se desnecessária a comprovação da posse direta, por parte da
Administração Pública, por já deter o domínio e a posse, mesmo que indireta,
sobre o imóvel de sua propriedade.
É certo que não se deve reconhecer a posse a quem, por proibição
legal, não possa ser proprietário ou gozar de qualquer dos poderes inerentes
à propriedade. Logo, a ocupação de área pública, quando irregular ou
clandestina, não pode ser reconhecida como posse, mas apenas como mera
detenção.
Inclusive é o entendimento dos TRIBUNAIS SUPERIORES:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REAIS. RECURSO ESPECIAL. POSSE
DE BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO. INVIABILIDADE.
LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TENDO POR
OBJETO ÁREA
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OCUPADA HÁ MAIS DE ANO E DIA. POSSIBILIDADE. [...]
2. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo
Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público,
constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária.
3. Portanto, no caso vertente, descabe invocação de "posse velha" (artigo
924 do Código de Processo Civil), para impossibilitar a reintegração liminar
em bem imóvel pertencente a órgão público.
4. Recurso especial não provido" (REsp 932.971/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe
26/05/2011)
Ilustrando tal entendimento, trago à colação julgados desta colenda
CASAS REVISORA:
AÇÃO REINTEGRAÇÃO POSSE - BEM PÚBLICO - REQUISITOS
PRESENTES - SENTENÇA MANTIDA. A sentença não merece reparos, em
face do princípio da indisponibilidade do bem público, incogitável qualquer
tese de posse, que possa inviabilizar a gestão da coisa pública. (Apelação
Cível 1.0720.08.044116-8/004, Rel. Des.(a) Antônio de Pádua, 14ª CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 25/11/2010, publicação da súmula em 25/01/2011).
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO - PEDIDO JUL-GADO
PROCEDENTE - DECISÃO MANTIDA. - Considerando-se que o imóvel
objeto do litígio é um bem público, não há que se falar em posse sobre ele,
sendo claro que a ocupação do mesmo por um particular,
independentemente do tempo, não gera proteção, qualificando-se como
simples detenção. - Apelo não provido. (Apelação Cível 2.0000.00.3794990/000, Rel. Des.(a) Alberto Vilas Boas, julgamento em 13/05/2003,
publicação da súmula em 07/06/2003)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL PÚBLICO - AUSÊNCIA DE
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NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ""POSSE VELHA"" - RECURSO
DESPROVIDO. - Constatado que o bem público não é passível de posse,
sendo sua ocupação representada por simples detenção de natureza
precária, não se exige do Poder Público a comprovação da ""posse velha"",
para autorizar a liminar de reintegração de posse. (Agravo de Instrumento
Cv 1.0672.10.021472-1/001, Rel. Des.(a) Moreira Diniz, 4ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 08/09/2011, publicação da súmula em 26/09/2011).
Em sendo assim, deve-se, então, avaliar a real situação da coisa
pública.
Pela certidão do Cartório de 7º Ofício de Registro de Imóveis da
comarca de Belo Horizonte, constata-se que realmente o Município de Belo
Horizonte desapropriou, por interesse público, duas áreas situadas no Bairro
Jatobá, da Companhia de Distrito Industriais/CDI (f. 08/verso).
Observa-se pelo Decreto Municipal nº 10.000, de 1999, que o Chefe
do Poder Executivo do Município desta capital, no âmbito de suas
atribuições, declarou as referidas áreas como de utilidade pública, para
implantação de habitações populares para famílias de baixa renda pela
URBEL, em razão de déficit habitacional básico.
Como se sabe, a Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo
Horizonte (URBEL) é uma empresa de economia mista criada pelo Decreto
Municipal nº 4.521, de 5 de setembro de 1983, com objetivo de executar a
política de habitação popular, com projetos e obras de urbanização de vilas e
favelas em colaboração com as Secretarias de Administração Regionais
Municipais, priorizando o interesse social e atividades de produção de
moradia.
Em atendimento às suas atribuições e às necessidades de famílias
desabrigadas pelas chuvas, a Secretaria Municipal de Habitação juntamente
com o Fundo Municipal de Habitação Popular, do Município de Belo
Horizonte, com execução pela URBEL, construíram o Conjunto Habitacional
Via Expressa I, localizado na Rua
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Cristina Maria Assis, nº 593, no bairro Califórnia.
O Conselho Municipal de Habitação de Belo Horizonte também no
uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 6.508, de 1997, estabeleceu
alguns critérios para que as famílias fossem beneficiadas, prevalecendo os
interesses dos entes familiares considerados de baixa renda, inclusive com
programas de financiamento disponíveis.
Após análise dos requisitos legais para que a família seja
beneficiada pelo Programa de Habitação Popular, é formalizado um Termo
de Compromisso com algumas restrições e direitos para os contratantes.
Conquanto o Programa de Habitação objetiva a promoção da
melhoria de vida, é sabido que nesses conjuntos residenciais, mesmo que
regularizados, há sérios problemas de invasões, vendas e permutas ilegais, o
que gera para a Administração Pública o dever de providências para que
cidadãos, em uma mesma situação, não sejam beneficiados em detrimento
daqueles que há muito aguardam por uma moradia.
Superadas tais premissas, de se registrar, então, que a lide
perpassa pela interpretação do "Termo de Compromisso de Ocupação
Provisória e de Recebimento de Chaves" firmado entre o Município de Belo
Horizonte e a Sra. Margarida Rodrigues da Silva, já que foi beneficiada com
o imóvel situado no Conjunto Habitacional Via Expressa I, apto. 403, Bloco
07, localizado na rua Cristina Maria Assis, nº 593, no bairro Califórnia.
Pois bem.
A Cláusula 1.2 do Termo em referência, em sua alínea "a" é
esclarecedora que caberá ao beneficiário "não vender, trocar, alugar,
emprestar ou ceder a qualquer título, a edificação unifamiliar", dispondo a
alínea "b", do mesmo termo de compromisso, que incumbirá ao adquirente
"cumprir as determinações e condições do
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Conselho Municipal de Habitação - CMH e de outras medidas que SMHAB
julgue necessárias até a efetivação do contrato de financiamento e subsídio"
(f. 11/12).
Por sequência, a Cláusula Segunda do Termo de Cumprimento,
estabelece que em caso de descumprimento das obrigações elencadas na
cláusula antecedente, acarretará "a perda, a qualquer tempo, do direito de
permanência no Conjunto".
De uma interpretação sistemática das cláusulas contratuais do
referido instrumento, infere-se que tal documento equipara-se, na verdade, à
concessão de uso, diante de seu caráter contratual, pelo qual a
Administração Pública atribui a utilização de um bem de seu domínio a
particular, mas desde que obedecidas as condições convencionadas com o
ente Público.
Veja-se do aludido instrumento que o beneficiário somente pode
dispor do imóvel que lhe foi cedido pelo Município, após o cumprimento do
financiamento, sob pena de perder o direito sobre o imóvel que lhe foi cedido
temporariamente. Em sendo assim, o ente Público detém o domínio do bem,
ao passo que o morador possui somente a posse precária sobre ele.
Volvendo aos autos, resta incontroverso que a situação posta em
juízo é daquelas que, mesmo não sendo a beneficiária de uma unidade do
Programa Habitacional a proprietária do imóvel, transferiu para outrem o bem
que lhe foi cedido pelo Município de Belo Horizonte, antes mesmo de
executar o financiamento para a sua quitação e sem qualquer consentimento
por parte da Administração Pública.
Vê-se que o instrumento contratual firmado pela adquirente do
imóvel com o Município de Belo Horizonte veda, de forma expressa, a
transferência do bem para terceiros, antes de se tornar a verdadeira
proprietária.
Não se está aqui questionando as reais condições dos
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Apelantes, que também necessitam de uma moradia para que os seus filhos
cresçam com o mínimo de dignidade. Contudo, não se pode permitir que por
meios transversos alguns necessitados sejam beneficiados em detrimento de
milhares de famílias que se encontram em uma mesma situação, cabendo
somente aos administradores públicos e não ao Judiciário implementar as
ações indispensáveis à solução desse grave problema social.
Embora os Apelantes aleguem ser detentores de boa-fé por serem
pessoas de poucos conhecimentos jurídicos, é sabido que esse programa de
habitação é de responsabilidade do próprio Município e mesmo que se trate,
segundo ele, de um simples "Gari", é servidor público junto à SLU, possuindo
livre acesso à Prefeitura Municipal, de modo que poderia ter se informado
sobre a situação do imóvel que detinha a intenção de adquiri-lo.
Prosseguindo na análise, mesmo que desconhecessem o distrato
entre a beneficiária e o Município, de que não poderia promover a venda do
imóvel, tal argumento não pode sobrepor ao interesse da coletividade, até
porque a proteção possessória sobre bens públicos, como visto
anteriormente, possui regime jurídico próprio, devendo a Administração
Pública pautar-se sempre com legalidade.
Logo, a posse do ente Estatal sobre esses bens decorre da lei, o
que indiscutivelmente afasta a alegação dos Apelantes de que o detentor da
posse seria a beneficiária do Programa de Habitação, Sra. Margarida
Aparecida de Jesus, e não o Município de Belo Horizonte. Em assim sendo,
se o ente Municipal é o proprietário do bem, consequentemente, é detentor
do domínio e da própria posse, independentemente de exercer diretamente a
ocupação do imóvel.
Retornando novamente ao acervo probatório, vê-se que o "Contrato
de Promessa de Compra e Venda", através do qual o Apelante teria
adquirido de forma onerosa o imóvel e embasado a sua pretensão, além de
ter vindo desacompanhado do recebido de quitação, é mera cópia
xerográfica. O Apelante não apresentou o
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original.
Nem se configura inércia por parte da Administração Pública,
porquanto, constata-se que o Termo de Compromisso de Ocupação
Provisória foi firmando com a beneficiária em 10 de maio de 2004 (f. 11/12),
a eventual venda do bem para o Apelante deu-se em 16 de dezembro de
2005 (f. 45) e o ajuizamento da presente ação, por sua vez, em 03.10.2006
(capa/verso). Assim, em menos de 02 (dois) anos, o Município de Belo
Horizonte procedeu a regular fiscalização da área pública e tomou as
providências cabíveis dentro de um lapso temporal razoável.
Ora, sob qualquer ângulo que se analise a questão, a conclusão
que se chega é a mesma do ilustre Sentenciante, que a posse é injusta, por
não haver anuência do Município quanto eventual aquisição do bem por
parte do Sr. Paulo Sérgio Gonçalves do Vale, restando, assim, caracterizada
a sua precariedade.
De todo o processado, infere-se que os Apelantes eram sabedores
de que os imóveis do Conjunto Habitacional Via Expressa I são de
propriedade do Município de Belo Horizonte e detinham destinação
específica. Daí porque, em havendo invasão ou até mesmo aquisição do
bem de um dos beneficiários do Programa de Habitação, sem o
consentimento da Administração Pública, exclui-se a alegada boa-fé.
Ausente a boa fé, como conseqüência, não se pode deferir os pedidos de
indenizações ou direito de retenção, até porque não há demonstração de
qualquer dispêndio com benfeitorias úteis e necessárias.
A propósito, o entendimento do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. DIREITO DE
INDENIZAÇÃO PELAS ACESSÕES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (REsp 1183266/PR,
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Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em
10/05/2011, DJe 18/05/2011).
Nesse sentido, trago à colação julgado deste egrégio TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, em casos similares:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO - ESBULHO POSSE DE MÁ FÉ - AUSÊNCIA DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS DIREITO DE RETENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar em
direito de retenção de bem público se restou caracterizada que a posse é de
má-fé e se não houve realização de benfeitorias necessárias, sendo indevida
a indenização, devendo ser determinada a reintegração de posse.
(Apelação Cível 1.0317.02.001712-3/001, Rel. Des.(a) Antônio Hélio Silva,
4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2005, publicação da súmula em
19/08/2005).
ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TERMO DE
PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE
FÁBRICA DE BLOCO - VENDA DA FÁBRICA PARA TERCEIRO CARÁTER PRECÁRIO DA POSSE - ESBULHO - REINTEGRAÇÃO DE
POSSE DEVIDA - DIREITO DE RETENÇÃO E DE INDENIZAÇÃO DAS
BENFEITORIAS - DESACOLHIMENTO - POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. Ingressando o terceiro na posse do bem em virtude de permissão de uso de
bem público concedida a outrem, mantém-se o caráter precário da posse
cuja aquisição foi derivada, nos termos do artigo 1203 do CC/02. - Incorre em
esbulho o possuidor precário que, notificado extrajudicialmente, não devolve
o bem ao Poder Público. - Apenas o possuidor de boa-fé, que é aquele que
ignora o vício que impede a aquisição da coisa, tem direito de retenção e de
indenização por benfeitorias. (Apelação Cível 1.0382.03.029525-9/001, Rel.
Des.(a) Dídimo Inocêncio de Paula, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
07/04/2011, publicação da súmula em 31/05/2011).
Diante deste contexto, ausente a posse por parte dos Apelantes e,
consequentemente, a configuração de boa fé, não lhes assiste o direito de
retenção ou indenização por eventuais benfeitorias.
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Presentes, pois, os requisitos contidos no art. 927 da Legislação
Processual Civil, reafirma-se a procedência do "jus possessionis" em favor do
Município de Belo Horizonte, razão pela qual mantenho a douta sentença
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Face o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Custas recursais pelos Apelantes, na forma da Lei nº 1.060, de
1950.
É como voto.

DES. WANDER MAROTTA (REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a).
DES. BELIZÁRIO DE LACERDA - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "RECURSO NÃO PROVIDO"
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