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(*) Juiz de Direito titular da Vara Cível de Planaltina-DF e titular da 6ª Zona Eleitoral do TRE-DF

POSSE EM TERRAS PÚBLICAS E CONDOMÍNIOS IRREGULARES

Jansen Fialho de Almeida (*)

De início, imperioso assinalar, em rápidas pinceladas, a história do registro das
terras no Brasil, remontando ao seu descobrimento, quando integravam o domínio de
Portugal. Já em 1534 a Coroa, no escopo de incentivar a ocupação do solo brasileiro,
criou as capitanias hereditárias doando grandes porções a alguns poucos beneficiários,
o que certamente fracassou.

Em 1548 instituiu-se o regime das sesmarias visando obrigar os proprietários a
cultivar suas terras, já que o país estava passando por grave crise econômica e social,
dentre elas a carência de gêneros alimentícios. Porém, continuadamente, somente os
abastados as recebiam, originando até hoje o que denominam de grandes latifúndios,
encerrando-se em 1822, quando foram suspensas por ato de D. Pedro I.

Sucederam-se outras normas, com relevância para a Lei nº 601/1850, regulamen-
tada pelo Decreto nº 1.318/1854, estabelecendo que, salvo as concedidas pelas sesmarias
e outras concessões revalidadas, dentre elas a conhecida legitimação de posse, as
remanescentes seriam devolutas, portanto públicas

1
. Em suma, mesmo aqueles que

ocupavam terras públicas e não detinham justo título, poderiam obtê-lo, pelo Estado,
nos termos da citada lei, tendo o decreto regulamentador instituído a obrigatoriedade
do conhecido Registro Paroquial, ou seja, todos os possuidores, quaisquer que fossem
os títulos, deveriam registrá-los para adquirir o domínio. Deste modo, aquelas áreas
cujos detentores que não cumpriram estes preceitos primórdios e posteriores normas
esparsas, são terras públicas.

Adentrando especificadamente ao tema proposto, analisemos alguns aspectos
pertinentes aos condomínios situados em áreas públicas, ditos irregulares, objeto de
inumeráveis discussões doutrinárias e ações judiciais em trâmite, angustiando milhares
de cidadãos que as ocupam, construíram e nelas residem.

Prefacialmente, no cotejo dos princípios e normas jurídicas atualmente vigen-
tes, a venda direta aos ocupantes que alguns propagam, se nos apresenta
inconstitucional, permissa venia, pois ainda que de boa-fé, invadiram ou adquiriram de
quem não era o dono, usufruindo o bem público por vários anos, sem qualquer autori-
zação, pagamento, sequer contraprestação ou alvará para construção expedido previa-
mente pela Administração. E ninguém se escusa de cumprir a lei, ainda que pelo desco-
nhecimento (art. 3º da LICC).
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O argumento por vezes usado de que a Administração foi omissa por vários
anos na ocupação irregular e desordenada, o que ensejaria um “direito reconhecido”
implicitamente, também não nos convence. Note-se que mesmo o Estado sendo rigoro-
so no exercício do poder de polícia, essa fiscalização é deveras dificultada pelo número
insuficiente de servidores e escassez de recursos. De outra banda, a omissão na prática
de atos vinculados ou o não ajuizamento de ações próprias pelas entidades legitimadas
naquele momento, não é fato gerador de direito referente aos bens públicos, de nature-
za imprescritível.

Averbo, não se pode confundir o “interesse” de parcela de uma coletividade
com o “direito” de toda uma sociedade, sendo coisas amplamente distintas. Nem a lei
federal tem esse poder autorizativo. Muito menos as Constituições Estaduais, a Lei
Orgânica do DF, quiçá leis estaduais, distritais ou municipais.

Ainda, a respeito, sobressaem cultos defensores da não exigibilidade de proce-
dimento licitatório, fulcrando-se na aplicação da analogia, citando como paradigma a
venda dos imóveis funcionais da União, em 1990, onde foi autorizada a alienação direta
aos servidores, por lei federal. Todavia, tratou-se de uma exceção devidamente funda-
mentada. Primeiro porque na criação de Brasília referidos “funcionários” vinham de
outros Estados e o aspecto da moradia era relevante para incentivar a mudança; segun-
do porque os imóveis tinham de ser mantidos pela Administração e gerava ônus vulto-
so ao erário; e, por último, e o mais importante, é que eram legítimos ocupantes, devida-
mente autorizados para tanto, possuindo Termo de Ocupação concedido pela Adminis-
tração Pública.

Em conseqüência, não existe precedente jurídico, ainda que por analogia, indu-
bitavelmente inaplicável à espécie, a fim de que se excluam tais bens de prévia licitação
aberta.

Outros eminentes operadores do direito argumentam que a solução estaria na
mera aplicação da legitimação de posse, prevista no Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64).
Ocorre, como demonstrado historicamente, sua finalidade é outra, sendo uma das for-
mas de aquisição direta da propriedade e, não obstante a grande parte dos condomíni-
os se localizarem em áreas urbanas, prescindiria de licitação, porquanto, nesses casos,
este instituto jurídico não foi recepcionado pela novel Carta.

Noutro prisma, a recente elevação da moradia a direito social como preceito
constitucional prevista no art. 6º da CF não se sobrepõe ao direito de igualdade de
todos perante a lei e ao princípio da licitação dos bens públicos desafetáveis. Exegese
contrária consubstanciaria em incentivo às invasões, grilagens, pois todos saberiam
que depois de alguns anos, conseguiriam a chancela do Estado para legalizar aquilo, em
tese, juridicamente impossível.

Ressalte-se que as relações jurídicas entre cedentes e cessionários são de índo-
le pessoal e obrigacional, resultando tão somente na restituição dos valores percebi-
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dos, com perdas e danos se conhecia o vício, não lhes concedendo a lei o direito de
seqüela, de natureza real (arts. 443 e 1.228 do Código Civil).

Defendemos, que a solução jurídica, em razão da notória e evidente situação de
fato irreversível, de cunho social, seria uma emenda constitucional específica, originá-
ria do Congresso Nacional, como disposição transitória, no exercício do Poder deriva-
do, autorizando a União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios alienar esses bens
públicos, concedendo o direito de preferência da compra direta aos atuais ocupantes,
ao preço de mercado. Os imóveis remanescentes, nessas áreas, seriam objeto de licita-
ção aberta.

Certamente, impende salientar, caberia a cada ente, em respeito à autonomia da
Federação, aplicar ou não a regra e, se acolhida, disciplinando, ao final, por lei, os bens
públicos que se enquadrariam na excepcionalidade, segundo a conveniência, oportuni-
dade e discricionariedade do legislador e da administração.

Noutro giro, sob a égide do direito material e processual, uma indagação ainda
persiste: existe posse em terras públicas? É claro que a resposta é afirmativa, mas
somente aquela autorizada pela lei, como a permissão, a concessão, a ocupação de
imóvel funcional, por exemplo.

Outra questão. E se um particular estiver ocupando terras públicas sem autori-
zação legal? Caberá ao ente administrativo exercer o poder de polícia ou buscar a tutela
jurisdicional, como óbvio, na via da ação possessória ou reivindicatória, conforme o
caso.

Mas a complexidade não se encerra aí. E se particulares estiverem disputando a
posse de terras públicas em juízo? Qual a providência jurídica a ser tomada pelo Estado,
diante do ordenamento jurídico vigente?

Este tema, relevante e angustiante, ainda vem encontrando certa resistência na
jurisprudência e parte da doutrina. Diz respeito ao cabimento da denominada Oposição,
modalidade de intervenção de terceiros previsto no art. 56 do Código de Processo Civil,
no que tange ao proprietário, isto é, a Administração, com fundamento no domínio,
adentrar na lide em que particulares disputam a posse de bem público.

Pleiteia-se nessa via, o terceiro juridicamente interessado, possa buscar a coisa
ou direito que controvertem autor e réu, instituto a consagrar o princípio da celeridade
processual. Neste contexto, os Tribunais têm admitido que particulares discutam a
posse sobre área pública, sem a intervenção da Administração, mesmo que não exista
qualquer autorização dessa ocupação, calcando-se no entendimento de que posse e
domínio são institutos diversos.

Na mesma linha, têm compreendido que nas ações possessórias disputadas
entre esses particulares, o ente público não pode integrá-la como opoente, porque
estaria intervindo como proprietário e não como possuidor, ao que dispõem o art. 923
do CPC e o §2º do art. 1.210 do Código Civil que vedam, na pendência de processo
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possessório ao autor ou réu, estendendo-se ao terceiro, intentar ação de reconheci-
mento do domínio, porquanto a oposição teria em verdade esse objetivo reivindicatório.
Mais: além de ser-lhe defeso intervir como opoente, sequer poderá ajuizar a ação
reivindicatória porque pendente a possessória, mesmo que não seja parte nesta.

Outro argumento usado diz respeito ao fato de que a sentença nenhum efeito
lhe surtiria, porque não sendo parte lhe é ineficaz, podendo oportunamente ajuizar a
competente ação petitória, que tutela especificadamente o domínio (art. 472, CPC).

2

Esse encadeamento interpretativo advém de decisões do extinto TFR quando a
questão fundiária não tinha os mesmos contornos de hoje, acentuado pela superveniência
da nova ordem constitucional, estabelecendo diversos princípios e instrumentos de
defesa do patrimônio da nação. Entendemos, ao reverso, quando se trate de um bem
público é perfeitamente possível o ingresso do Poder representativo, como terceiro,
opoente, proprietário, fundado na alegação do domínio.

Cabe registrar de plano que, nas ações possessórias, em regra, apesar de não se
perquirir sobre a dominialidade do bem, a discussão em relevo ressalta os limites das
regras previstas pelas normas de direito privado, haja vista que se trata de área pública,
envolvendo outras peculiaridades. Em decorrência, o tratamento jurídico não pode ser
o mesmo, merecendo ponderações, as quais passamos a demonstrar.

Como suscita, de pleno conhecimento, que a condição das terras da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas entidades da Administração
Indireta, relativamente à propriedade, posse, uso, é de extrema complexidade.

Muitas áreas são ditas como desapropriadas, mas sequer foram pagas as inde-
nizações; outras não são discriminadas; discute-se a própria origem do título de domí-
nio; falsificações de escrituras, terras devolutas etc. O certo é que, ao se rejeitar o
interesse jurídico desses entes na demanda possessória, poderá ocasionar sérios ris-
cos com danos irreparáveis à sociedade.

Esse efeito nefasto é evidente, visto que, numa área onde a Administração é
detentora do domínio - que engloba a posse direta e indireta -, terá o juiz de deferi-la a
terceiros, particulares - cuja ação tem natureza dúplice (art. 922, CPC) -, que poderão,
munidos de uma liminar ou sentença, alienar livremente tal “direito” e até, clandestina-
mente fracioná-la, correndo-se o risco da proliferação de invasões nos campos e nas
cidades, inclusive efetivação de condomínios irregulares, disfarçados sob o manto da
Justiça (art. 42 e §3º do CPC).

A perdurar o status quo, consubstanciar-se-ão em prejuízos irreversíveis, resul-
tando na prevalência da manutenção da situação de fato, mesmo manifestamente con-
trária à situação de direito. Não se olvide da possibilidade das partes agirem em conluio
para obter esse fim. Mesmo que se operem somente entre as partes os efeitos e limites
subjetivos da coisa julgada, sabemos que na prática, os incautos, ou até não já mais tão
imprudentes, poderão fazer disso uma moeda de compra e venda.
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Ponto a merecer destaque circunscreve-se em que, mesmo a Administração
ajuizando a ação reivindicatória posteriormente, pode gerar o direito à indenização
por benfeitorias ao “possuidor” - diga-se ocupante, na realidade, invasor de bem
público, com eventual direito de retenção no imóvel até o efetivo pagamento, mor-
mente munido de um título judicial. Por isso, disciplinamento diverso se aplica na
posse de terras particulares, diferentemente das públicas, onde é vedada literalmente
a usucapião (arts. 183 §3° e 191 parágrafo único da Constituição Federal e art. 102 do
novo Código Civil).

De sua vez, neste raciocínio, se não é possível a chamada prescrição aquisitiva
sobre esses bens, não podemos aceitar ou interpretar, mesmo por via reflexa, sua viabi-
lidade jurídica da posse, seja sob o aspecto do direito material ou processual, salvo
quando previamente autorizada pelo Poder Público, nos termos e limites da lei em
sentido estrito, tais como o arrendamento e a concessão como prefalado. No mais, é
mera invasão, pois se revela precária (art. 1.208 do Cód. Civil).

No cerne, se a norma não tolera esse tipo de posse, como proibi-lo de intervir na
lide onde litigam particulares que, aliás, estariam no uso, gozo e fruição de um bem
coletivo, sem ao menos uma contraprestação ou ressarcimento ao erário?

Aliás, destarte, e o perigo de devastação, originando o dano ambiental, direito
inerente à própria preservação da raça humana? Anote-se, cumpre repetir, mesmo o
Estado sendo rigoroso no exercício do poder de polícia administrativo, essa fiscaliza-
ção é dificílima decorrente da carência de servidores e parcos recursos, num País de
dimensão continental, somados ao fato de o ocupante estar munido de uma ordem
judicial, reconhecendo-o como legítimo possuidor, dificultando o próprio acesso no
local. É uma aberração jurídica, data maxima venia, dos respeitosos entendimentos
contrários.

No tocante, insistimos, o legislador constituinte não fez ressalvas, simplesmen-
te proibiu o usucapião em todos os bens públicos, por dedução a posse desautorizada,
e não podemos conceber esse tipo de interpretação concernente a direitos indisponí-
veis, inalienáveis e imprescritíveis, pena de se quebrar toda a harmonia de um novo
sistema jurídico adotado.

Para corroborar, indagamos: se a demanda possessória entre esses particulares
perdurar por décadas? Ficará o ESTADO inerte, sofrendo não somente a indisponibilidade
de seu patrimônio, mas a própria abstinência do direito de ação, na espera da resolução
de demanda, envolvendo somente terceiros, já que não é e não pode ser parte ou
terceiro juridicamente interessado?

Não nos parece lógico que a interpretação moderna do direito público em face
das regras pertinentes ao instituto da posse, como direito pessoal, tenha o condão de
manter essa linha de raciocínio jurídico, diante da especialidade das terras que com-
põem todo o acervo público, como direito real.
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Mas tudo isso pode ser evitado se os julgadores acolherem a intervenção da
Administração nessas ações, como opoente, pois ao mesmo tempo em que negar a
posse aos outros dois litigantes - porquanto essa, indiscutivelmente, é mera visibilida-
de do domínio -, o restituirá no imóvel, ainda que pelo cunho petitório, resultando na
sua imissão na posse.

Os fundamentos doutrinários contrários a esse entendimento, outrossim, re-
pousam nas lides em que as áreas são privadas e bens disponíveis que podem ser
objeto de usucapião.

O processualista ADROALDO FURTADO sobre a possessória vaticina
3
:

“Vimos que, se o domínio subjaz à querela possessória, a exceptio
proprietatis é admissível. E exatamente por ser admissível am-
pliar-se o objeto lógico do processo, a controvérsia travada já
não se limita ao fato da posse, mas aprofunda-se à investigação
do domínio, ainda que só para se poder decidir da posse. Certo,
essa ocorrência não subtrai à ação seu caráter possessório, por-
que a sentença vista em seu conteúdo autorizativo só poderá
decidir sobre posse; a resolução sobre domínio necessária a con-
cluir sobre a posse é resolução incidenter tantum. Contudo, ainda
sem integrar o thema judicandum, mas entrando no processo como
objeto necessário do exame judicial sob o ponto de vista lógico, a questão
de domínio fica submetida, nos próprios autos da ação possessória a
cognitio, embora não ao judicium. Em tais condições, seria desne-
cessária e perturbadora a propositura paralela da ação petitória,
em que se agitaria, ao fim e ao cabo, a mesma questão. Como é
sabido, existem dois fundamentos para que alguém proponha ação
possessória contra outrem: a posse ou o domínio. O fato posse ou jus
possessionis decorre do exercício de um dos elementos da propriedade,
sua parte visível ou sensível, material, defluente da exploração da coisa,
auferindo-lhe as vantagens que a sua destinação propicia. Ao lado da
posse como fato, existe o direito à posse que decorre do jus iure, da
propriedade sobre a coisa. Esse é o jus possidendi que emana do domí-
nio.
Em tese, portanto, sendo as terras disputadas do domínio público,
a posse dos particulares se apresentaria como simples poder de
fato revelado pelo exercício aparente de algum poder inerente
ao domínio, não menos exato e que não induzem posse os atos de
mera permissão ou tolerância, como textualmente ressalva o art.
497 do Código Civil4.
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Assim, fica claro não constituir a oposição providência vedada
pelo art. 923 do Código de Processo Civil, que destina a coibir a
propositura da reivindicação. A oposição é admitida nas ações
possessórias”.

Corroborando, o saudoso mestre J. M. DE CARVALHO SANTOS, ao comentar
o art. 504 do antigo Código Civil, reproduzido na primeira parte pelo novo estatuto (art.
1.210, §2°), no tocante à alegação de domínio enquanto pendente ação possessória,
vedada pelo dispositivo legal, ensina que esse regramento comporta exceções, a nosso
ver, perfeitamente aplicável na espécie, ipsis litteris:

“... O que é preciso ter presente por outro lado, é que o temor de
confundir no mesmo juízo petitório o possessório não deve im-
pedir o juiz de pesquisar a índole da posse, da qual se reclama a
manutenção ou a reintegração. Ele tem, pois, o dever de averi-
guar, se na posse concorrem os requisitos que a lei requer para
que o autor possa nela ser manutenido ou reintegrado. Com tal
escopo lhe será lícito examinar os títulos produzidos, não para decidir sobre
o direito, mas para ‘colaborare’, como dizem os práticos, a posse: vale
dizer, para conhecer dos caracteres da mesma e deduzir se ela se
ajusta ao espírito da lei, se é ou não manutenível ou reintegrável
(...) Nem outra interpretação se pode dar ao texto legal, desde que é uma
verdade que o Código nele nada mais fez do que reproduzir o assento de
fevereiro de 1876, que visava evitar o absurdo de se julgar, em casos tais,
a posse àquele mesmo a que, pelo processo e evidência notória dos autos, se
depreende não lhe deve ser julgada a propriedade. O que o assento
julgava absurdo, e com ele julgará toda pessoa de bom senso, é ver
o juiz mandar entregar a uma pessoa, que não é dono, uma coisa
que o outro provou exuberante e satisfatoriamente que lhe per-
tence de fato e de direito, a ponto de convencer o juiz, e este por
motivos inexplicáveis, decidir que sabe que aquilo não é do que
se diz possuidor, mas ainda assim manda lhe entregar. Obrigando
o réu, que perdeu a ação possessória, a vir depois, armado dos
mesmos documentos, perante o mesmo juiz por meio da ação de
reivindicação pedir aquilo justamente que o juiz então lhe ne-
gou, mas que noutra sentença vai lhe dar, somente porque agora
o pedido veio por meio de outra ação, que não a possessória.
Ora, isso é inconcebível, é absurdo, como bem se qualificou no
referido assento, não mais podendo ser tolerado em face das nor-
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mas processuais modernas, que tendem a simplificar todas essas
formalidades e sutilezas inúteis, que, sem significação, só servem
para protelar a distribuição da justiça5".

THEOTÔNIO NEGRÃO, ao comentar o art. 923 do CPC, lembre-se, o dispositivo
que veda na pendência do processo possessório intentar ação reivindicatória, ponde-
ra

6
:

“(...) A conseqüência prática desta disposição será que o possuidor não
proprietário, desde que ajuíze ação possessória, poderá impedir a recupe-
ração da coisa pelo seu legítimo dono; ficará este impedido de recor-
rer à reivindicação, enquanto a possessória não estiver definitiva-
mente julgada.
Como essa conclusão parece absurda, embora fundada na letra clara da
lei, a doutrina e jurisprudência têm reagido contra ela (...)”. o destaque é
meu

A análise jurídica e o bom senso nos levam à teratologia da interpretação a ser
dada, máxime em sede de direito público, sobre bem imprescritível, indisponível,
inalienável, insuscetível de posse e vedado o usucapião. Ora, se não induzem posse os
atos de mera permissão ou tolerância, como obstar ao ente público o direito de ação,
condicionando-o a um evento futuro e incerto?

Como se depreende, deve prevalecer no cotejo o princípio da supremacia do
interesse público sobre o privado, aliás há muito preconizado, mesmo antes da CF/88,
no art. 5º da LICC, pelo qual o juiz, ao aplicar a lei, atenderá aos fins sociais a que ela se
dirige e às exigências do bem comum.

Na esteira, a Carta/88 é incisiva ao prescrever que a lei não pode excluir da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, ou seja, resguardou o sagrado
direito de ação, como princípio fundamental. A nosso aviso, são inconstitucionais os
referidos obstáculos insertos nos dispositivos infraconstitucionais mencionados, em
aplicação ao princípio da recepção (art. 5°, XXXV, CF).

A despeito disso, cumpre enfatizar a possibilidade de se dar outra solução à
espécie, mas fora do âmbito interpretativo judicial, servindo aqui como sugestão aos
legisladores federais e àqueles que trabalham na reforma do Código de Processo Civil.
Bastariam algumas alterações legislativas possibilitando expressamente essa forma de
intervenção de terceiros, ainda que porventura não se queira alterar o critério da com-
petência.

Em resumo, entendemos que a regularização dos condomínios em áreas públi-
cas depende de emenda constitucional autorizativa como ato de disposição transitória,
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respeitada a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios. No que pertine,
perfeitamente cabível os entes públicos intervirem como opoentes em ação possessória
onde litigam particulares, com fundamento no domínio, quando se tratarem de bens
públicos

7
. Concluo, para reflexão dos leitores, expressando pensamento sintetizado de

um saudoso escritor brasileiro, nascido na Áustria, Otto Carpeaux (1900-1978), que
reputo aplicável à espécie: “Um problema está resolvido se for bem colocado”.

Notas
1 Terras devolutas são aquelas indeterminadas, sem utilização pública aparente e específica, que não se encontram no

domínio privado, i.é, não possuem registro imobiliário. A legitimação de posse nada mais é do que a ocupação de
terra devoluta pelo particular, que nela se instala, cultivando e/ou morando (Estatuto da Terra-Lei nº 4.504/64).

2 A jurisprudência excepciona essa regra, quando a posse é disputada no domínio, consolidada na Súmula 487 do
STF: “Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for disputada”.

3 Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VIII, pp. 512/513.
4 O art. 497 tem dispositivo correspondente no art. 1.208 do novo Código Civil.
5 Código Civil Brasileiro Interpretado, 16ª Ed., Livraria Freitas Bastos, vol. VII, 1984, pp. 159/160.
6 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 34ª ed., págs. 869 e 870, nota art. 923:3, Ed. Saraiva.
7 Remeti cópia deste trabalho, em duas partes, para a Comissão Mista Especial de Reforma do Judiciário do Congresso

Nacional em 27/12/2005 e 26/04/2006 (cmedojudiciario@senado.gov.br), como sugestão de alteração legislativa,
colocando-me à disposição para colaboração.
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