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Data da sessão: 1-8-16 
APTE.: BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE DE JAGUARE  
APDO.:MUNICÍPIO DE JAGUARÉ 
RELATOR:O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA  
 
 
 

 R  E  L  A  T  Ó  R  I  O 
 
 

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA (RELATOR):-  

 

Trata-se de Apelação Cível interposta por BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE DE 

JAGUARÉ, em razão da sentença de fls. 910/918, proferida nos autos da Ação 

Rescisória de Contrato de Comodato Verbal, cumulada com Reintegração de Posse, 

ajuizada pelo MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, a qual julgou procedente a demanda, para 

reintegrar, definitivamente, o Apelado na posse da área conhecida como “Estádio 

São Clemente”, descrita na petição inicial. 

 

O Apelante, às fls. 920/939, almeja a anulação da sentença, alegando cerceamento 

do direito de defesa e ausência de fundamentação no decisum, bem como a sua 

reforma, tendo em vista que o Apelado reconheceu que nunca teve a posse ou a 

propriedade do terreno objeto de discussão nos autos, de modo que o Apelante 

comprovou a sua propriedade sobre o mesmo, havendo diversas contradições na 

petição inicial, que conduzem à improcedência da demanda. 

 

O Apelado apresentou suas contrarrazões às fls. 943/959, pleiteando a inadmissão 

do Apelo, face à sua intempestividade, eis que interposto antes da intimação das 

partes, acerca do conteúdo da sentença. No mérito, postula a manutenção da 

sentença proferida pelo Magistrado de primeira instância. 
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A d. Procuradoria de Justiça Cível se manifestou pelo desprovimento do recurso (fls. 

972/973v). 

 

* 

 

 

O SR. ADVOGADO VALDIR MASSUCATTE:- 
 
Eminente Desembargador Presidente, Desembargador Manoel Alves rabelo;  Douta 
Procuradora de Justiça, Drª Catharina Cecin Gazele; Eminentes Desembargadores; 
Caros Colegas; partes presentes. 
 
Esta Ação versa sobre uma área urbana no Município de Jaguaré, que ingressou 
com uma reintegração de posse em face de Botafogo Futebol Clube desse 
munícipio. Essa área fica situada no centro da cidade; houve liminares concedendo; 
revogando a liminar. 
 
Em todo o desenrolar do processo, com vários agravos, as partes, por meio do 
Poder Executivo do Município, encaminharam à Câmara Municipal um Projeto de 
Lei, devidamente aprovado, em que autorizava o Município e o Futebol Clube de 
Jaguaré a fazerem uma composição, em que partes da área seriam doadas ao 
município, efetivamente, e outra parte ficaria com o Botafogo. 
 
Esse imbróglio todo é em razão das áreas na Comarca de Jaguaré não serem 
regularizadas. Não havia regularização fundiária. Então, o Botafogo, por meio de 
farta documentação que vou elencar, comprou, há recibo nos autos, em 1977, do 
fazendeiro da época, uma área para fazer o campo de futebol que por muito tempo 
foi usada pelo Botafogo Futebol, inclusive no campeonato estadual. 
 
Em razão da necessidade da regularização fundiária, que se tornou um loteamento, 
aquela área foi toda loteada e foi tudo vendido por meio de recibos; comum, em 
razão da falta de regularização. Foi feita uma lei municipal em que os proprietários, 
com títulos precários, doariam esses imóveis ao munícipio, para que o mesmo 
voltasse com esses lotes regularizados, por meio de aforamentos, o que foi feito 
com vários proprietários, de vários lotes, inclusive, havia construções. Para nossa 
surpresa, com a área do Botafogo não foi feita a regularização.  
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O Botafogo Futebol Clube entrou junto ao município, requerendo o aforamento. O 
Município pediu outros documentos e os colacionamos no pedido, mas esse pedido 
foi negado. E vieram fazer a reintegração de posse, o que ocasionou toda essa 
demanda. 
 
Chegou-se a fazer o acordo, Eminentes Desembargadores, foi celebrado o acordo. 
Todavia, o Ministério Público, na ocasião, não participou e fez a apelação. Este 
Tribunal reformou a sentença, determinando o retorno dos autos à Comarca de 
Origem para entabular outro acordo e designar audiência. Inclusive, houve uma 
designação de audiência na busca da conciliação, porque já havia uma lei que 
autorizava a composição, mas as partes, em conjunto, conforme requerimento nos 
autos, pediu o adiamento da audiência, porque estavam conversando sobre a 
composição. 
 
Nesse interim o Ministério Público opinou pela não aprovação do acordo e o Juízo 
de Piso julgou procedente a reintegração de posse. Nós apelamos, porque 
entendemos que o juízo a quo não abrangeu os fatos. Ele se prendeu muito no título 
do registro de imóveis que, efetivamente, está em nome do município. Não negamos 
isso em nenhuma oportunidade. Está justamente em nome do município, em razão 
da doação para regularização fundiária. A pergunta que fica: e os outros trezentos e 
sessenta e oito lotes que foram doados para o município? O município retornou, e 
por que não para o Botafogo, porque é uma área descampada, não tinha 
construção, não tinha casa? Essas são perguntas. 
 
Dessa forma, entendemos que, ao proferir essa sentença da qual apelamos, o juízo 
a quo não nos deu oportunidade de fazer a defesa. Então alegamos em preliminar 
um cerceamento de defesa. Não foi abordado também na sentença os fatos e todas 
as circunstâncias. Havia vários depoimentos de testemunhas e sequer tem 
transcrição na sentença. Efetivamente, nesse caso, tem que se observar os fatos, a 
verdade real. Se fosse simplesmente a questão do registro imobiliário, mas tem toda 
uma antecedência. 
 
Então estamos pedindo também com relação a não abordagem na sentença de 
todos os fatos, documentos, e não há nenhuma transcrição de depoimentos de 
testemunhas na sentença. E há depoimentos importantíssimos ali. 
 
Os fatos, para que os eminentes Desembargadores terem ideia, o recibo de compra 
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e venda do imóvel pelo Botafogo está datado de 17-10-77 e consta ás fls.132. 
Inclusive, com cópia do cheque às fls. 133, em que o Botafogo comprou do ex-
proprietário a área, de forma precária porque não tinha documentos, escrituras . 
 
O Botafogo, pasmem eminentes Desembargadores, alugou essa área para o próprio 
município. Como o município vai alugar uma propriedade dele? Então há uma 
incoerência muito grande, e tem outros contratos de locação do botafogo com outros 
locatários. 
 
O requerimento feito pelo pedido de aforamento às fls. 141/142, uma lei municipal 
que faz a regulamentação desse loteamento denominado Nicolau Falchetto, às fls. 
155, tem essa lei essa lei municipal, que diz que os imóveis têm que ser doados 
para que se faça a regularização fundiária. A mensagem do envio, que consta o 
Prefeito dizendo o porquê daquela lei; fotos do campo; a revogação da liminar pelo 
Dr. Luciano Bragato, à época, ele deu a liminar e ele mesmo a revogou, porque foi 
contestado e demonstrado todos os indícios da propriedade precária, mas, de fato, 
do município e a Lei Municipal 914-2011 que autorizou o acordo. Então esse acordo 
não foi feito ao bel prazer do executivo, houve autorização legislativa. 
 
Dessa forma, Eminentes Desembargadores, estamos hoje presentes representando 
o Botafogo Futebol Clube de Jaguaré, requerendo que essa respeitável sentença 
seja anulada, devolvendo os autos para uma composição, já que tem a lei que 
autoriza, ou que seja reformada, dada a farta prova da propriedade do imóvel, 
carente, mas tem a prova. Repito: a sentença se apegou muito no registro 
imobiliário, mas há todos os fatos anteriores que comprovam essa propriedade e foi 
feita doação para justamente se fazer a regularização. Perguntamos: e os outros 
lotes do Nicolau Falcheto? Foram devolvidos por meio de aforamento, menos essa 
área do Botafogo. 
 
É nesse sentido que estamos aqui representando o apelante, Botafogo Futebol 
Clube de Jaguaré, pedindo, com todas as vênias, a reforma da respeitável sentença. 
 

 

 

 

* 
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V  O  T  O 

 

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR 

INTEMPESTIVIDADE, SUSCITADA PELO APELADO 

 

Sem maiores delongas, registro que não prospera a preliminar de não conhecimento 

do apelo, suscitada pelo Recorrido, pelo fato de o recurso ter sido interposto antes 

da intimação da sentença pelo Diário Oficial, o que caracterizaria, segundo aduz, a 

intempestividade do recurso. 

 

Com efeito, o Apelante fez carga dos autos na data de 17/07/2013 (fl. 919), 

oportunidade em que tomou ciência inequívoca da sentença lançada, não havendo 

que se falar, portanto, em intempestividade do recurso interposto na data de 

01/08/2013 (fl. 920), ainda que tenha sido protocolado antes da intimação pelo Diário 

Oficial, pois, neste caso, o termo a quo da contagem do prazo recursal é aferido a 

partir da carga dos autos, oportunidade em que a parte tomou conhecimento do 

conteúdo da sentença. 

 

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência do c STJ, senão, vejamos: 

 

84107480 - AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. 
PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CARGA DOS AUTOS PELO 
ADVOGADO DA PARTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. 
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO 
DO PRAZO DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA. 
AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça 
possui entendimento pacificado de que a carga dos autos 
pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de 
publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca 
da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a 
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contagem do prazo para interposição do recurso cabível. [...] 
(STJ; AgRg-REsp 1.256.300; Proc. 2011/0066633-8; SP; Quarta 
Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 23/04/2015) 
 

Portanto, rejeito a preliminar de não conhecimento do apelo, suscitada pelo 

Apelado. 

 

                                   * 

 
V  O  T  O  S 

 
 
O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:- 
Acompanho o voto do eminente Relator. 
 

 
* 
 

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:- 
Voto no mesmo sentido. 

 

* 

 

V  O  T  O 

 

 

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DO 

DIREITO DE DEFESA, SUSCITADA PELO APELANTE. 

 

Sustenta o Apelante que, após a anulação da sentença de fl. 766, por este e. 

Sodalício (fls. 852/857), a qual havia homologado o acordo formalizado entre as 

partes, sem que fosse oportunizada a intervenção do Parquet, foi proferida nova 

sentença (ora vergastada) sem a realização de audiência e sem oportunizar a 
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manifestação das partes nos autos, “para que fosse encerrada a instrução, ou que 

se possibilitasse a produção de provas com natureza de novidade”. (fl. 923). 

 

Contudo, verificando que a demanda já se encontrava com a instrução encerrada, 

quando fora juntado o acordo firmado pelas partes (fls. 754/756), tendo inclusive 

sido apresentada as alegações finais (fls. 643/656 e fls. 659/671), não há que se 

falar em qualquer nulidade por cerceamento do direito de defesa, estando o feito 

maduro para a prolação da sentença objurgada. 

 

Ademais, o Apelante não apresenta qualquer prejuízo concreto em virtude do 

suposto cerceamento do direito de defesa, alegando, genericamente, que almejava 

“a produção de provas com natureza de novidade”, não especificando, contudo, 

quais seriam as ”novidades” existentes. 

 

Pelo contrário! O Apelante, quando fundamenta a existência de outra eventual 

nulidade da sentença (ausência de fundamentação), que será examinada adiante, 

informa que: “a causa já se encontra madura para julgamento, sendo a questão 

puramente afeta à matéria de direito, sem necessidade de instrução processual” (fls. 

926/927), demonstrando, desta forma, que não houve qualquer cerceamento do 

direito de defesa, pois considera inexistir qualquer  necessidade de instrução 

processual no feito. 

 

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, por não vislumbrar o 

alegado cerceamento do direito de defesa.   

                         

 

 

 

* 
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V  O  T  O  S 

 
 
O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:- 
Acompanho o voto do eminente Relator. 
 

 
* 
 

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:- 
Voto no mesmo sentido. 

 

* 

 

V  O  T  O 

 

 

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO, SUSCITADA PELO APELANTE. 

 

O Apelante suscita, ainda, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de 

fundamentação, posto que o Magistrado a quo, em nenhum momento teria abordado 

os seguintes pontos: a contraditória existência de um contrato de locação firmado 

entre as partes; os depoimentos testemunhais que comprovariam a sua propriedade 

do terreno e; o reconhecimento do Apelado, na petição inicial, de que o Apelante 

ocupa a área por mais de 25 (vinte e cinco) anos, ou seja, antes da doação havida 

em 03/05/1995. 

 

Contudo, considerando que o presente feito foi sentenciado sob a égide do 

CPC/1973, aplica-se a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, 

segundo a qual o Magistrado está apto a proferir sua sentença quando já tiver 
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encontrado elementos suficientes para motivar sua decisão, não estando obrigado a 

se manifestar sobre todos os dispositivos legais apresentados ou sobre todos os 

fundamentos alegados, senão, vejamos: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - 
AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO 
PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA 
RÉ. 
1. É entendimento pacífico deste Superior Tribunal que o 
magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações 
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para 
fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos 
fundamentos por elas indicados, como ocorreu no caso ora 
em apreço. Omissão afastada. Precedentes. 
2. A decisão impugnada limitou-se ao pleito dos autores, qual 
seja, a declaração da propriedade pela usucapião. Embora o 
julgador tenha utilizado fundamento diverso daquele estampado 
na inicial, não há se falar em decisão ultra/extra petita, visto que o 
pedido da ação não corresponde apenas ao requerido ao final da 
petição inicial, mas da interpretação lógico-sistemática da inicial 
como um todo. 
3.  A revisão do resultado o qual sucedeu a Corte de origem 
acerca da presença dos requisitos para a aquisição da 
propriedade pela usucapião, demanda a reapreciação probatória, 
obstada pela incidência da Súmula 7 do STJ. 
4. Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no AREsp 354.070/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 
QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 21/10/2015) 

 

Nesse contexto, observo que o Magistrado a quo fundamentou adequadamente a 

sua sentença, levando em consideração que a propriedade do terreno, pelo 

Município, no caso sub examine, advém da escritura de doação da área (fls. 

621/623), devidamente registrada no Cartório de Imóveis, tratando-se de ato jurídico 

perfeito, gerador de diretos dominiais, os quais devem ser respeitados.  
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Por outro lado, asseverou que o mero recibo de compra juntado pelo Apelante, à fl. 

132, não tem o condão de se sobrepor ao registro da doação em favor do Município, 

sendo que o mesmo sequer especifica a área que supostamente teria sido adquirida 

pelo Clube, deixando claro, ainda, que o Apelante procurou o Apelado para pleitear o 

aforamento da área, reconhecendo, desta forma, que o mesmo é o legítimo 

proprietário do terreno. 

 

Assim, forçoso reconhecer que a sentença preenche os requisitos legais, pois, 

proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, 

tendo o magistrado esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. 

 

Diante do exposto, rejeito  a preliminar de nulidade da sentença, por não 

vislumbrar a alegada ausência de fundamentação da mesma. 

 

É como voto. 

 

                                   * 

 
V  O  T  O  S 

 
 
O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:- 
Acompanho o voto do eminente Relator. 
 

 
* 

 
O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:- 
Voto no mesmo sentido. 

 

* 
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VOTO - MÉRITO 

 

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do 

recurso do Apelante, sob a ótica do Código de Processo Civil de 1973, tendo em 

vista que a sentença vergastada foi proferida na sua égide. 

 

O Recorrente almeja a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a 

demanda ajuizada pelo Apelado, sob o argumento de que o mesmo reconheceu que 

nunca teve a posse ou a propriedade do terreno objeto de discussão nos autos, de 

modo que o Apelante comprovou a sua propriedade sobre o terreno, havendo 

diversas contradições na petição inicial que conduzem a tal desfecho. 

 

Inicialmente, verifico que o Apelado ajuizou a demanda sub examine com o fito de 

ser reintegrado na posse do imóvel onde se encontra instalado o “Estádio São 

Clemente”, bem como a resilição dos efeitos gerados pela formalização de um 

contrato verbal de comodato, de modo a ser definitivamente mantido na posse da 

área de sua propriedade, tendo em vista a doação da mesma, efetivada em seu 

favor, conforme os termos da Escritura Pública lavrada no Cartório de Registro Civil 

e Tabelionato do Município de Jaguaré, registrada sob o nº 01 da matrícula nº 

12.299, Livro nº 02, na data de 21/01/1995. 

 

O Apelante, por sua vez, na defesa apresentada às fls. 98/122, refutou o pedido 

formulado pelo Apelado, sob o argumento de que é possuidor do imóvel há mais de 

25 (vinte e cinco) anos, inexistindo qualquer contrato verbal de comodato, de modo 

que a sua posse foi adquirida a título oneroso, tanto é que o Apelado teria 

formalizado contrato de locação com o Apelante, no ano de 2001, para que este 

promovesse a realização de treinos e jogos de campeonato no local. 
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O Magistrado a quo, na decisão de fls. 632/636, restabeleceu a liminar de 

reintegração de posse do Apelado na área delineada na petição inicial, a qual fora 

mantida por esta c. Quarta Câmara Cível, quando do julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 65099000096 (fls. 735/743). 

 

Contudo, logo em seguida, após a transição da administração do executivo 

municipal (fls. 745/749), foi formalizado acordo entre as partes (fls. 754/756), 

consistente, em suma, na sessão de 25% (vinte e cinco por cento) da área total do 

imóvel de propriedade do Município de Jaguaré, em favor do Apelante, sendo 

reservada uma área de 1.000,00 m² (mil metros quadrados) para o Sr. Clemente 

Sartório e sua esposa, bem como o pagamento, pelo Município, em favor do 

Apelante, do valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), a título de 

indenização de posse, referentes aos 75% (setenta e cinco por cento) restantes do 

terreno, que ficaria sob a titularidade do Apelado. 

 

O Parquet, observando a ocorrência de lesão ao interesse público, posto que não 

fora chamado para intervir no feito, sobretudo quando da formalização do 

mencionado acordo, interpôs recurso de Apelação (fls. 770/775), com o objetivo de 

anular a sentença homologatória do acordo (fl. 766), o que fora acolhido por esta c. 

Quarta Câmara Cível, conforme v. Acórdão acostado às fls. 852/857. 

 

Desta forma, o feito retornou à instância de primeiro grau, para prosseguimento, 

sendo proferida a sentença ora vergastada, a qual foi fundamentada nos seguintes 

termos (fls. 910/918): 

 

“No mérito, objetiva o autor a rescisão de contrato de comodato 
verbal e a imissão de posse de um terreno onde foi edificado um 
campo de futebol (Estádio São Clemente), encravado no períme-
tro do loteamento “Nicolau Falcheto”. 
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Para o deslinde da questão a matéria não oferece maiores dificul-
dades apesar de sua aparente complexidade. 
Desde já cabe registrar que o terreno em questão faz parte de 
uma área maior de 149.250,00m2, descrito no título dominial, ou 
seja a certidão e escritura constante de fls. 23/24, 355 e 356. 
O requerido, na sua contestação alonga-se no histórico na aquisi-
ção de posse velha do imóvel objeto da demanda, embora reco-
nheça que o domínio da área fora transferida para o Município de 
Jaguaré pelo cidadão Nicolau Falcheto e posteriormente constitu-
ída no loteamento. 
O reconhecimento de que a propriedade do imóvel pertence ao 
autor é feito pelo réu, as fls.104, 141 e 142, quando diz que re-
quereu administrativamente o título de aforamento. 
Sem maiores delongas, quando o requerido alega que pleiteou 
junto ao Município de Jaguaré “a regularização da posse do terre-
no” e a concessão do aforamento, está reconhecendo que a sua 
posse não estava regularizada e que, como é óbvio, a proprieda-
de era e é do Município, tanto que a este requereu fosse concedi-
do o aforamento. 
É certo que o autor obteve o domínio da área ao recebê-la em 
doação, ato este ocorrido em 03/05/1994 e não impugnado pelo 
requerido (fls. 353/354 e 621/623). 
Assim, a área a partir da data da doação passou a ser bem públi-
co. Nessa condição, o Município aprovou o loteamento e confor-
me consta no laudo pericial de fls. 296 e 298, é ocupada pelo 
campo de futebol (Estádio São Clemente), foi reservada como 
destinada a equipamento urbanos e comunitários previstos em lei. 
Ademais, o recibo de compra juntado em fls. 131 não especifica 
qual seria a área supostamente adquirida pelo Botafogo Futebol 
Club, fato este bem observado no laudo de fls. 299, não impugna-
do pelo requerido. 
Não pode, portanto, haver qualquer dúvida de que em face do tí-
tulo registrado no Cartório de Imóveis de São Mateus, a proprie-
dade da área onde localizava o campo de futebol (Estádio São 
Clemente) pertença ao Município de Jaguaré. 
Vê-se que o requerido, reconhecendo que a propriedade da área 
em que se localizava o campo de futebol (estádio) não lhe perten-
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cia e que a posse não estava regularizada, tratou de buscar junto 
ao Município-autor o aforamento. 
Notório que a propriedade do Município, no caso em questão, ad-
vém da escritura de doação da área, devidamente registrada no 
cartório de imóveis. Ato jurídico perfeito, gerador de direito domi-
niais e que devam ser respeitados. 
Vale ressaltar que o requerido jamais impugnou os atos de doa-
ção da área e a inscrição do loteamento no cartório de imóveis, 
dessa forma, não se sabe os motivos que levaram a aceitar a mu-
dança da natureza de bem privado para público”. 

 

Pois bem. Ainda que as partes tenham celebrado um contrato verbal de comodato, 

para utilização da área discutida nestes autos, tal ato administrativo se 

caracterizaria, em tese, como mera autorização ou permissão de uso de bem 

público, não sendo, portanto, capaz de tornar o particular um possuidor, mas apenas 

um mero ocupante da área, porquanto o referido ato é marcado pela característica 

substancial da precariedade1, a qual se consubstancia em prerrogativa do ente 

público – decorrente do princípio da supremacia do interesse público sobre o 

interesse privado –, no sentido de que poderá, a qualquer tempo, revogar o ato 

administrativo que anteriormente embasava a permanência do administrado na 

utilização do bem público. 

 

Nesse sentido: 

 

                                                 
1
 49641157 - ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. 

PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. BANCA DE REVISTAS E JORNAIS. ATO 
ADMINISTRATIVO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL. A permissão de uso de bem público constitui ato administrativo unilateral 
revestido de precariedade, ou seja, pode ser revogado pela administração pública de acordo 
com o atendimento ao interesse público, sem que haja possibilidade de insurgência por parte 
do particular. (TJES; APL 0902164-31.2011.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de 
Rezende Lima; Julg. 06/08/2013; DJES 21/08/2013) 
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11839791 - AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
PROCESSO CIVIL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA PARA 
PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. BEM PÚBLICO. AUSÊNCIA DE 
POSSE. MERA DETENÇÃO QUE NÃO ENSEJA A PROTEÇÃO 
REQUERIDA. 1. Particular não exerce posse sobre bem 
público, restando caracterizada mera detenção, que não 
legitima proteção possessória. 2. Decisão agravada mantida 
pelos seus próprios fundamentos. 3. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO. (STJ; AgRg-REsp 1.190.693; Proc. 
2010/0075826-4; ES; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso 
Sanseverino; Julg. 20/11/2012; DJE 23/11/2012) 
 
48196837 - EMBARGOS INFRINGENTES. OPOSIÇÃO. BEM 
PÚBLICO. DOMÍNIO. POSSE. I- O Poder Público exerce posse 
sobre seus bens, independentemente de atos materiais de 
ocupação física, de exploração efetiva ou de fiscalização de 
seu patrimônio, ao passo que os particulares, quanto ao bem 
público, possuem mera ocupação. [...] (TJDF; EI-AC 
2001.01.1.024504-5; Ac. 279070; Primeira Câmara Cível; Relª 
Desª Vera Andrighi; DJU 28/08/2007; Pág. 104) 

. 

No caso em tela, há prova de que o Apelante recebeu notificação pelo Município 

para desocupar o local, conforme verifico às fls. 26/30v, a  qual, contudo, não fora 

atendida. Desta forma, a partir do momento em que o Apelante foi notificado para 

desocupar o terreno e permanece inerte, passou a configurar esbulho a sua 

permanência na área, ensejando a reintegração pretendida pelo Apelado. 

 

Nesse sentido: 

 

49649363 - APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 
IMÓVEL SOB DOMÍNIO PÚBLICO. OCUPAÇÃO 
CARACTERIZADA COMO DETENÇÃO. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2) 
Sendo o imóvel de domínio público, insuscetível de 
apropriação, os atos sobre ele perpetrados são considerados 
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como de mera detenção, não sendo cabível o 
reconhecimento da posse e, por via de consequência, a 
proteção contra a retomada do bem pelo poder público. 3) 
Recurso conhecido e improvido. (TJES; APL 0803610-
45.2008.8.08.0007; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz 
Guilherme Risso; Julg. 11/02/2014; DJES 21/02/2014) 

 

O Apelante, em sua defesa, sustenta que a sua posse fora adquirida em virtude de 

uma aquisição onerosa da área, conforme o recibo de compra acostado à fl. 132. 

 

Contudo, após uma detida análise dos autos, tenho que o Apelado demonstrou ser o 

proprietário do terreno, em virtude da Escritura Pública de Doação outorgada em seu 

favor (fls. 621/623). 

 

Nesse contexto, através da referida escritura pública de doação da área debatida, 

verifica-se que houve a transmissão da posse e da propriedade do imóvel doado em 

favor da Municipalidade, contrapondo-se ao frágil recibo de compra apresentado 

pelo Apelante, o qual sequer discrimina a área do terreno supostamente comprado, 

não cabendo, aqui, apenas na esfera recursal, aduzir o Recorrente acerca da 

complexidade de dimensionamento da área, posto que tal fato sequer foi ventilado 

pela parte na instância de origem. 

 

Ademais, o Apelante não refutou a doação que fora realizada para o Município, tanto 

é que requereu, por diversas oportunidades (fl. 160 e fl. 164), que o Município 

aforasse o terreno em seu favor, reconhecendo, assim, a faculdade do Apelado de 

dispor da área, sendo esse um dos poderes que só detém quem é proprietário. 

 

Outrossim, o i Expert, ao apresentar o laudo pericial acostado às fls. 293/306, 

esclareceu que: “conforme relatado no item 3.4 o Botafogo Futebol Clube de 

Jaguaré ocupa a área destinada para implantação de equipamento urbano e 
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comunitário, previsto na Lei nº 6.766-1979, Artigo 4º, inciso I e § 1º.[...] Não existe 

registro imobiliário da área em questão em nome do Botafogo Futebol Clube de 

Jaguaré”, circunstância que demonstra ser a área em discussão destinada ao 

atendimento dos interesses públicos da população do Município de Jaguaré, de 

modo que não poderia ser aforado em favor do Apelante, conforme pretendia. 

 

Quadra acrescentar, ainda, que o Perito colocou em dúvida a suposta forma de 

aquisição do terreno pelo Apelante, tendo em vista que o Sr. Alacyr Francisco de 

Paulo, um dos supostos vendedores da área (recibo de fl. 132), não aparece como 

adquirente do terreno em testilha, face à falta de documentos comprovando a 

suposta cadeia de transmissão dominial. Vejamos (fl. 299): 

 

“O Requerido apresenta na folha 131 do referido processo um 
recibo de compra de uma área onde estava instalado o 
‘Estádio de Esportes em Jaguaré’, datado de 17 de outubro 
de 1977. Neste recibo não está informado a área do terreno 
bem como as benfeitorias nele existentes. O terreno foi 
adquirido do Sr. Alvacir Francisco Paulo que assina o recibo 
e do Sr. José Clemente Sartório. Neste recibo é informado 
que a área em questão foi adquirida ‘por instrumento 
particular a Nicolau Falchetto, com suas características 
constantes no documento anterior’. Cabe ressaltar que não 
foi apresentado a este perito nenhum documento que 
demonstre a compra em qualquer ocasião de parte do terreno 
pelo Sr. Alacyr Francisco de Paulo. O mesmo só aparece 
como sócio da área no recibo de venda emitido em 17 de 
outubro de 1977. Por ocasião da compra, em 02 de abri! de 
1969, aparece apenas como comprador o nome do SI' José 
Clemente Sartório”.[não existe grifo no original] 

 

Desta forma, considerando as inconsistências do recibo de fl. 132, os depoimentos 

testemunhais informando a suposta aquisição onerosa do terreno, por parte do 

Apelante, não ostentam credibilidade.  
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Por fim, o fato de o Apelado ter formalizado suposto contrato de locação com o 

Apelante (fls. 165/166), o qual sequer foi firmado por testemunhas, no ano de 2001, 

não desconstitui o título de doação registrado em favor da municipalidade. Da 

mesma forma, o reconhecimento, da nova administração municipal (fls. 745/749), de 

que o terreno debatido nos autos não seria de propriedade do Município, vertida nas 

contrarrazões da primeira apelação (fls. 779/795), não denotam confiabilidade, posto 

que contraditória com os elementos até então contidos nos autos, havendo indícios 

de que o interesse público não tenha sido observado, conforme narrou o e. 

Desembargador Relator Maurílio Almeida de Abreu, em seu judicioso voto acostado 

às fls. 853/857, que anulou a sentença homologatória do acordo firmado entre as 

partes. Vejamos: 

 

“Pois bem. De fato, em sua origem a ação de reintegração em 
voga não demandava a intervenção Ministerial, dada a natureza 
da matéria ali vertida, isto é, a reintegração de posse de 
determinado imóvel, constituindo, a princípio, mero interesse 
patrimonial, que, como cediço, torna prescindível a atuação do 
Ministério Público como custus legis. 
Todavia, diante do rumo que tomou a lide, acredito que fez-se 
surgir interesse superveniente do Ministério Público no caso 
concreto, eis que cuidaram as partes com o acordo entabulado, 
em mudar o direcionamento dos fatos até então arguidos, a se 
vislumbra possível risco ao interesse público. 
Melhor explicando, chama a atenção o fato de que o Município de 
Jaguaré no início da lide, dizia-se proprietário da totalidade do 
imóvel objeto de seu pedido de reitengração, apresentando, 
inclusive, título que lhe garantia esse direito, baseando nesta 
documentação seu direito de posse sobre o bem. Não obstante tal 
realidade argumentativa, cuida agora o Município em efetuar 
acordo em que divide o imóvel com a outra parte litigante, e mais, 
compromete-se a pagar considerável quantia pela parte que lhe 
seria destinada. 
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Ora, o comportamento da Municipalidade, ao meu ver, revela-
se absolutamente contraditório, exsurgindo daí o interesse 
Ministerial como fiscal da lei, na medida em que, ao menos 
em tese, estaria a Administração Municipal dispondo da coisa 
pública, atuando em detrimento do interesse público, 
dispondo, inclusive, de verba pública para tanto. 
Veja-se que essa mudança abrupta de rumo adotada pelo 
Município se dera de forma inadvertida nos autos, sem 
qualquer fundamentação fática ou jurídica prévia. Destaco 
que somente em sede de contrarrazões de apelação é que 
vem a Municipalidade explicar, argumentando que de fato 
não era a proprietária do bem, o que se dera, pelo que se 
afirma naquela peça, apenas agora, pelo entendimento dos 
representantes desta nova administração municipal, pois o 
processo teria sido manejado pela administração anterior, ou 
seja, concluíram os novos administradores do Município de 
Jaguaré que não são proprietários, o que causa estranheza 
se considerado o histórico de argumentação e de 
documentação trazidos à baila nos autos pelo próprio 
Município e o fato de que havia decisão antecipando os 
efeitos da tutela em seu favor, não podendo se descarta em 
absoluto a  alegação do Parquet de que o presidente do 
Clube que receberia valores pela transação, é cunhado do 
novo prefeito”. [não existe grifo no original] 

 

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE 

provimento. 

 

É como voto.   

                    

 

 

 

* 
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V  I  S  T  A 
 

 
O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:- 
 
Peço vista dos autos. 
 

 

* 
 

 

Rvcn 

 

CONT. DO JULG.: 8/8/2016 

V O T O 

(PEDIDO DE VISTA) 

 

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:- 

 

Eminentes Pares, trago de volta a julgamento a Apelação Cível interposta por 
Botafogo Futebol Clube de Jaguaré em razão da Sentença de fls. 910-918, por meio 
da qual o MM. Juiz da Vara Única de Jaguaré, em “Ação Rescisória de Contrato de 
Comodato Verbal, cumulada com Reintegração de Posse” ajuizada pelo Município 
de Jaguaré, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para o fim de 
reintegrar, definitivamente, o Município ora Apelado na posse da área conhecida 
como “Estádio São Clemente”, área esta devidamente descrita nos autos. 

Relembro que na Sessão passada, ocorrida em 01.08.2016, o eminente Relator, 
Desembargador Jorge do Nascimento Viana, afastou as preliminares suscitadas2 

                                                 

2 Não conhecimento do recurso por intempestividade, suscitada pelo Município Apelado; nulidade da Sentença por 

(i) cerceamento de defesa e por (ii) ausência de fundamentação, estas últimas suscitadas pelo Apelante (Botafogo de Futebol 

Clube de Jaguaré). 
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pelas partes, no que foi acompanhado à unanimidade, e, quanto ao mérito, negou 
provimento ao recurso, rechaçando, impende ressaltar, todas as matérias arguidas 
pelo Apelante (Botafogo Futebol Clube de Jaguaré). 

Do judicioso voto prolatado pelo eminente Relator, peço vênia para transcrever os 
seguintes trechos: 

“Ainda que as partes tenham celebrado um contrato verbal de 
comodato, para utilização da área discutida nestes autos, tal ato 
administrativo se caracterizaria, em tese, como mera autorização 
ou permissão de uso de bem público, não sendo, portanto, capaz 
de tornar o particular um possuidor, mas apenas um mero 
ocupante da área, porquanto o referido ato é marcado pela 
característica substancial da precariedade, a qual se 
consubstancia em prerrogativa do ente público – decorrente do 
princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse 
privado –, no sentido de que poderá, a qualquer tempo, revogar o 
ato administrativo que anteriormente embasava a permanência do 
administrado na utilização do bem público. 

(…). 

O Apelante, em sua defesa, sustenta que a sua posse fora 
adquirida em virtude de uma aquisição onerosa da área, conforme 
o recibo de compra acostado à fl. 132. 

Contudo, após uma detida análise dos autos, tenho que o Apelado 
demonstrou ser o proprietário do terreno, em virtude da Escritura 
Pública de Doação outorgada em seu favor (fls. 621/623). 

Nesse contexto, através da referida escritura pública de doação 
da área debatida, verifica-se que houve a transmissão da posse e 
da propriedade do imóvel doado em favor da Municipalidade, 
contrapondo-se ao frágil recibo de compra apresentado pelo 
Apelante, o qual sequer discrimina a área do terreno 
supostamente comprado, não cabendo, aqui, apenas na esfera 
recursal, aduzir o Recorrente acerca da complexidade de 
dimensionamento da área, posto que tal fato sequer foi ventilado 
pela parte na instância de origem. 
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Ademais, o Apelante não refutou a doação que fora realizada para 
o Município, tanto é que requereu, por diversas oportunidades (fl. 
160 e fl. 164), que o Município aforasse o terreno em seu favor, 
reconhecendo, assim, a faculdade do Apelado de dispor da área, 
sendo esse um dos poderes que só detém quem é proprietário. 

Outrossim, o i Expert, ao apresentar o laudo pericial acostado às 
fls. 293/306, esclareceu que: “conforme relatado no item 3.4 o 
Botafogo Futebol Clube de Jaguaré ocupa a área destinada para 
implantação de equipamento urbano e comunitário, previsto na 
Lei nº 6.766-1979, Artigo 4º, inciso I e § 1º.[...] Não existe registro 
imobiliário da área em questão em nome do Botafogo Futebol 
Clube de Jaguaré”, circunstância que demonstra ser a área em 
discussão destinada ao atendimento dos interesses públicos da 
população do Município de Jaguaré, de modo que não poderia ser 
aforado em favor do Apelante, conforme pretendia.” 

Pedi vista dos autos em razão de dúvida que me ocorreu quando da Sustentação 
Oral realizada pelo Advogado do Apelante na Tribuna deste Órgão Colegiado na 
Sessão passada, notadamente o argumento de que haveria lei municipal que, na 
sua perspectiva, embasaria o seu direito. 

Ocorre que, não obstante todas as alegações deduzidas pelo Apelante, penso que o 
Relator abordou com bastante propriedade todas as questões necessárias ao 
julgamento da irresignação recursal em julgamento, concluindo por negar 
provimento ao recurso. 

Ademais, a legislação municipal citada pelo Apelante não é capaz de alterar a 
conclusão adotada pelo eminente Relator, já que, conforme consta na Lei Municipal 
n.º 39/85 (fl. 149), não consistia obrigação do Município Apelado realizar o 
aforamento dos bens que lhes foram preteritamente doados, inclusive há expressa 
menção, no § 3º, no sentido de que o Prefeito Municipal fica “autorizado a alienar, 
mediante 'aforamento', os lotes ou áreas que reconhecidamente o Município 
entender que pertençam a terceiros, ressalvadas as áreas públicas, comunitárias, 
espaços ocupados com ruas, avenidas, logradouros, etc. demonstrada na citada 
planta, em conformidade com o Código Civil Brasileiro”. 

Ora, além de não haver obrigação do Município de realizar o aforamento dos 
terrenos que lhes foram doados – como consta expressamente na lei –, há, de igual 
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modo, a expressa salvaguarda na legislação municipal de que existe “área destinada 
para implantação de equipamento urbano e comunitário, previsto na Lei n.º 
6.766/79”, área esta (de implantação de equipamento urbano e comunitário) que 
consiste exatamente ao Estádio do Apelante, conforme descrito no laudo pericial e 
afirmado pelo eminente Relator. 

Assim, não havendo qualquer prova capaz de autorizar conclusão diversa daquela 
alcançada pelo Relator – o Apelante, aliás, não contesta a validade e eficácia do 
título dominial do Apelado –, de rigor o não provimento do recurso. 

Do exposto, acompanho, na íntegra, o voto prolatado pelo eminente Relator para 
também negar provimento ao recurso. 

É como voto. 

* 

 

V  I  S  T  A 

 

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:- 

Respeitosamente, peço vista dos autos. 

 

* 

rpm 

 
CONT. DO JULG.: 22/8/2016 

V O T O 

 

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:- 

Eminente Presidente, pedi vista dos autos, nesta oportunidade, averbo a minha 
suspeição. 

 

* 
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V  I  S  T  A 

 

 

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:- 

Respeitosamente, peço vista dos autos. 

 

* 

rpm 

 

CONT. DO JULG: 5-9-16 

 

V O T O 

(PEDIDO DE VISTA) 

 

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:- 

 

Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o voto proferido pelo Eminente 
Desembargador Relator Jorge do Nascimento Viana, acompanhado pelo 
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. 
 
Haja vista as ponderações levantadas pelo douto advogado do apelante, mormente 
ao verificar o longo tempo em que o recorrente encontrava-se no local sem que, por 
décadas, houvesse qualquer óbice por parte do apelado, decidi pedir vista para 
melhor análise do processo e concluí pela correta aplicação das normas jurídicas 
pelo Eminente Desembargador Relator. 
 
Isso porque após compulsar detidamente os autos verifiquei que o apelado 
comprovou a propriedade da área adquirida por meio de escritura pública de doação 
pura e simples do transmitente Nicolau Falchetto e sua esposa (fls. 621/623), 
devidamente registrada e averbada na matrícula do imóvel (fls. 357). 
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O recibo de fls. 132 não se mostra capaz de desconstituir e sobrepor a prova acima, 
mormente por verificar que a venda ao apelante - Botafogo F.C foi feita, em tese, por 
um dos proprietários – Alvacyr Francisco Paulo, sem que tivesse ciência o, em tese, 
também, co-proprietário José Clemente Sartório. Aquele (Alvacir) alega no recibo ter 
adquirido a área por instrumento particular de Nicolau Falchetto, no entanto, não há 
documento que demonstre a sua compra. 
 
Tal fato, inclusive foi objeto de registro no laudo pericial, onde o expert constata que 
inexiste qualquer documento que demonstre a compra da área sub judice por Alvacir 
Francisco Paulo (fls. 299), portanto, ausente a suposta cadeia de transmissão 
dominial (Nicolau Falcheto, que teria vendido a área para Alvacir Francisco Paulo e 
José Clemente Sartório, que teria vendido para o Botafogo F.C.). 
 
Por fim, quanto a alegação do apelante de que Lei Municipal obrigaria o apelado a 
doar a área em seu favor, entendo não lhe assistir razão. Como asseverado no voto 
do eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, a Lei Municipal nº 39/85 
(bem como outra posterior de nº 343/95 – fls. 155) não obriga o Município a realizar 
o aforamento dos bens que lhes foram doados. 
 
O artigo 3º (fls. 149) deixa claro a discricionariedade quanto a decisão sobre o 
aforamento de área ao dispor que o “Fica o Senhor Chefe do Poder Executivo 
Municipal, autorizado a alienar, mediante 'aforamento', os lotes ou área que 
reconhecidamente entender que pertençam a terceiros”, ressalvando, ainda, que 
áreas públicas e comunitárias não estariam sujeitas ao aforamento, o que seria o 
caso da área sub judice pela análise da certidão cartorária de fls. 23/24 e plantas de 
fls. 310/311. 
 
Por isso, não tenho qualquer dúvida em acompanhar o brilhante voto proferido. 
 
Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, nos exatos 
termos do voto do Nobre Relator. 
 
É como voto. 

 

 

* 
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D E C I S Ã O 

 

 

 

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade, dar provimento ao 
recurso. 

 

 

 

* 

*                                                     * 

 

swa* 

 

 


