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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

8ª Vara da Fazenda Pública do DF
Fórum VERDE, Sala 408, 4º andar, Setores Complementares, BRASÍLIA - DF - CEP: 70620-000
Horário de atendimento: 12:00 às 19:00

Número do processo: 0712816-54.2017.8.07.0018

Classe judicial: USUCAPIÃO (49)

Assunto: Usucapião Extraordinária (10458)

Requerente: WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA e outros

Requerido: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB

SENTENÇA

                                   WELLINTON LUIZ DE SOUZA SILVA e KILZE BEATRIZ MONTES SILVA
ajuizaram ação de usucapião em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO
DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que residem no imóvel
descrito nos autos desde 19/9/1996, com posse contínua, pública, ininterrupta, sem oposição e com animus
domini, suficiente para o reconhecimento da usucapião extraordinária; que em 18/10/2017 foram
surpreendidos com notificação da ré com prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel com a
retirada das construções e cercas existentes; que foi a primeira vez que a posse foi questionada; que
adquiriram os direitos de Clésio Antônio Venâncio em 19/9/1996; que a fração ocupada confronta com
outra fração ocupada pela ré, onde fica situado o reservatório do Catetinho, nos fundos fica o Brasília
Country Club- BBC e do lado esquerdo terras públicas do Distrito Federal; que o imóvel pertencia
originalmente à NOVACAP, que o doou à TERRACAP em 31/3/1993, que o doou ao Distrito Federal em
31/10/1994, que o transferiu para a ré em 14/4/1999; que o imóvel ocupado por eles não guarda relação
com a atividade fim da ré; que os bens públicos não são passíveis de usucapião, mas a ré é pessoa jurídica
de direito privado, por isso, seus bens são privados; que são bens públicos apenas os pertencentes às
pessoas jurídicas de direito público.

Ao final requerem a tutela de urgência para manutenção na posse do imóvel
descrito nos autos, citação e a procedência do pedido para declarar a propriedade do imóvel em seu
favor.

A petição inicial veio acompanhada de documentos.
Indeferiu-se o pedido de tutela de urgência (ID 11583703), tendo o autor

apresentado pedido de reconsideração (ID 11899828) e interposto Agravo de Instrumento (ID
11901509). Foi concedida a tutela recursal (ID 12019408) e no mérito negado provimento (ID
23634555 e 26397005).

A União informou não ter interesse para intervir no feito (ID 15466194).
A ré ofereceu contestação (ID 16789819), alegando, em resumo, que é parte

ilegítima; que o valor da causa está incorreto; que os autores confessam que o imóvel é de
propriedade da ré e está ocupado irregularmente; que a área foi destinada a ela para implantação dos
reservatórios do Catetinho Alto e não há autorização para uso por terceiro; que a área ocupada pelos
autores é destinada a expansão dos reservatórios da CAESB; que não existe lote 9 na quadra 27 da
SMPW; que mediante levantamento topográfico constatou-se que ela está ocupando área de
12.314,97 m² e não 21.060,79m², conforme consta da escritura do imóvel, havendo uma sobreposição
de 7.802.94m² no seu lote; que se trata de bem público, que não pode ser adquirido pela usucapião;
que o imóvel possui destinação pública, não podendo ser alvo de prescrição aquisitiva; que o imóvel
foi registrado em 6/4/1987 para uso institucional, tratando-se de área estratégica para a expansão do
sistema de abastecimento público de água do Distrito Federal; que o imóvel lhe foi destinado por
estar em localidade estratégica para atender serviço público de abastecimento; que há restrição
ambiental para ocupação, pois se trata de área de proteção ambiental- Gama Cabeça de Veado; que o
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muro da casa dos autores está muito próximo das estruturas da CAESB e pode comprometer a plena
segurança das atividades de abastecimento e estão sujeitas a possíveis acidentes; que não estão
presentes os requisitos para a usucapião extraordinária, pois não há posse, mas sim mera tolerância;
que os autores possuem vários outros imóveis; que não é possível a usucapião de bem de sociedade
de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime de monopólio; que a totalidade
de seu capital está sob o domínio de entidades públicas e não há distribuição de dividendos. Finaliza
requerendo proteção possessória em seu favor.

Anexou documentos.
Os autores renovaram o pedido de tutela de urgência (ID 16961078), mas o pedido

foi indeferido (ID 17483571).
Os autores se manifestaram sobre a contestação e documentos e anexaram novos

documentos (ID 18296658). 
O Distrito Federal requereu a sua intervenção no feito (ID 18935713) e alegou a

incompetência absoluta do juízo; que o acolhimento do pedido formulado pelos autores acarretaria
grave distorção da ordem urbana, além de implicar na transferência de bem afetado ao serviço
público de captação de água para abastecimento urbano; que o imóvel foi doado à ré com a finalidade
precípua de prestação de serviço público de abastecimento, havendo, portanto, afetação ao serviço
púbico, o que consta da escritura pública de doação; que a ação de usucapião não pode modificar
normas de destinação de uso de imóveis; que os autores não provaram autorização para ocupar e
construir no imóvel; que a pretensão dos autores caracteriza intervenção ambiental e patrimonial de
área de uso comum do povo.

A ré apresentou a peça de ID 19182136 em que ratifica os termos da contestação,
discorda do pedido de indenização por feitorias feito na réplica e pede expedição de ofício ao
IBRAM e à ADASA.

Os autores se manifestaram sobre a peça do Distrito Federal (ID 19985021).
Houve manifestação do Ministério Público (ID 21075052 e 24514453).
Concedida oportunidade para a especificação de provas (ID 23221596), a ré e o

Distrito Federal informaram que não pretendem produzir provas (ID 23634235 e 31364952) e o autor
requereu a produção de prova testemunhal (ID 23907879).

Determinou-se a citação do confinante (ID 2526000), que se manifestou no sentido
de não se opor às metragens do imóvel na parte que divide com o seu (ID 27913096), com
manifestação dos autores (ID 29203818).

Os autores apresentaram nova peça com especificação de provas (ID 30344262).
É o relatório.
Decido.
Incide à hipótese vertente a regra do artigo 355, inciso I, do Código de Processo

Civil, por isso que promovo o julgamento antecipado da lide.
Inicialmente analiso as questões de ordem processual.
A União informou não tem interesse para intervir no feito (ID 15466194), portanto,

deverá ser excluída da lide.
O Distrito Federal requereu a sua intervenção no feito (ID 18935713) e

considerando a alegação de que o imóvel foi doado à ré com finalidade específica, o que seria
afetado pela pretensão dos autos, defiro o pedido para incluí-lo no polo passivo da lide.

O Distrito Federal arguiu a preliminar de incompetência do juízo com afirmação de
que a competência seria do juízo da Var do Meio Ambiente em razão de haver intercorrência de
propriedade pública e totalmente aplicada à Unidade de Conservação Ambiental, ainda quando
incidente sobre glebas de propriedade particular, além e ofensa à ordem urbanística.

Dispõe o artigo 34 da Lei de Organização Judiciária:
Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário
processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural,
inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo
para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal.
A pretensão dos autores é de aquisição do domínio do imóvel, questão que não

afeta a competência da vara especializada. No entanto, a ré e o Distrito Federal trouxeram aos autos
questões ambientais e fundiárias, que poderia em tese, acarretar o deslocamento da competência
deste juízo.

Contudo, tem-se que essas questões podem levar à improcedência do pedido, mas
não teriam o condão, como alegado pelo Distrito Federal, de interferir na ordem urbanística, mesmo
porque se não há matrícula individualizada do imóvel ocupado pelos autores não é cabível por meio
da ação de usucapião a determinação de desmembramento ou mesmo criação de nova matrícula. A
presente ação só pode ter por objeto a transferência do domínio e nada mais, portanto, não há
motivos para o afastamento da competência deste juízo.
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Assim, rejeito a preliminar.
A ré arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que não há

subordinação entre ela e a AGEFIS, não tendo competência para impedir atos da AGEFIS e nem de
outro órgão de fiscalização.

Apenas o pedido de liminar faz referência à AGEFIS, mas o provimento final se
refere a usucapião de imóvel pertencente à ré, portanto, ela tem legitimidade para a presente ação,
razão pela qual rejeito a preliminar.

A ré impugnou o valor atribuído à causa, pois o imóvel foi construído em área
pública e de forma irregular, portanto, não tem valor de mercado e, por isso deve ser corrigido.

Os autores não se manifestaram sobre essa questão (ID 18296658).
A ré não indicou qual o valor que poderia ser atribuído ao imóvel.
Efetivamente a edificação irregular pode não ter valor de mercado, mas é de

conhecimento público e notório a comercialização de imóveis irregulares do Distrito Federal e como
a pretensão dos autores é de aquisição do domínio o valor da causa deve corresponder ao valor do
imóvel, mas como a ré não demonstrou que o valor indicado por eles está incorreto e há documento
com avaliação no valor indicado pelos autores (ID 11288788) esse deverá prevalecer.

Portanto, rejeito a impugnação.
Na peça de ID 18296658 os autores requereram indenização por benfeitorias caso o

pedido seja julgado improcedente, mas esse pedido não foi formulado na petição inicial, portanto, só
poderia ser admitido com a expressa anuência da ré, conforme artigo 329, II do Código de Processo
Civil, mas ré não anuiu com o pedido (ID 19182136), portanto, indefiro a emenda pretendida e esse
pedido não será analisado.

Os autores formularam pedido de produção de prova oral e pericial (ID 30344262),
mas há tantos motivos jurídicos que impedem a procedência do pedido que a prova pretendida se
mostra prescindível, razão pela qual indefiro o pedido.

A ré também requereu a expedição de ofício ao IBRAM para informar sobre a
restrição ambiental do imóvel e à ADASA para informar se os autores têm autorização para
utilização de poço.

No entanto, os documentos anexados aos autos comprovam a restrição ambiental e
a existência de autorização para uso de poço é irrelevante para o deslinde da causa em razão de tantos
outros motivos para a improcedência do pedido, portanto, indefiro o pedido formulado pela ré para
expedição de ofício.

A ré requereu a reintegração na posse do imóvel em razão do caráter dúplice da
ação possessória, conforme artigo 566 do Código de Processo Civil, mas os autores afirmaram que “
a ação de usucapião não é propriamente fundada na posse para admitir pedido contraposto de
reintegração em liminar (...) o processo judicial de usucapião não pressupõe posse, mas sim a
propriedade, que já foi adquirida no plano do direito material” (ID 18296652, pág. 3).

O dispositivo legal invocado pela ré efetivamente se refere a ações possessórias,
mas a ação de usucapião tem por objeto a obtenção da propriedade, contudo, ao contrário do
afirmado pelos autores, baseada na posse.

A jurisprudência há muito tempo pacificou-se no sentido de ser admitida a
usucapião como matéria de defesa, portanto, no mesmo sentido deve ser admitida a proteção
possessória em ação de usucapião, pois não sendo acolhido o pedido já se resolve a questão da posse
de forma a atender a celeridade e economia processual.

Cumpre destacar que as decisões transcritas pelos autores em sentido contrário são
dos anos de 1994 e 2008 e sem nenhuma força vinculante.

Assim, será admitida o exame do pedido de reintegração de posse formulado pela
ré, cujo exame será posterior ao mérito da ação.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e não tendo nenhuma
questão de ordem processual pendente, passo à análise do mérito.

Cuida-se de ação de conhecimento subordinada ao procedimento comum em que
os autores pretendem a aquisição da propriedade do imóvel descrito nos autos por meio da usucapião.

Para fundamentar o seu pedido afirmam os autores que exercem a posse mansa e
pacífica do imóvel descrito na inicial há mais de 15 (quinze) anos.

A ré, por seu turno, sustenta que não há possibilidade de aquisição do imóvel pela
usucapião por vários motivos, que serão analisados sequencialmente.

Como mencionado há diversos problemas jurídicos em relação ao pedido
formulado pelos autores. Vejamos.

Afirmaram os autores que ocupam fração do imóvel com 7.866 m², que somadas
integrariam o lote 9 da SPMW 27, totalizando a área de 21.060,790m² e que o imóvel confrontaria
com a ré, ao fundo com Brasília Country Club e do lado esquerdo com terras públicas do Distrito
Federal (ID 11288347, pág. 3).
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Contudo, a cessão de direitos conferida aos autores (ID 11288517) descreve um
imóvel com área de 10.600m², descrito como MSPW conjunto 3, chácara 3 Núcleo Bandeirantes.

O documento de ID 18935726, pág. 2 demonstra que os autores ocupam área
superior à indicada na petição inicial, sendo que 3000m² é de área pública de uso comum.

Portanto, as informações do autor com relação à área ocupada são incongruentes e
o fato dele afirmar que áreas públicas confrontam com o imóvel pretendido ratifica a ocupação de
área pública indicada no documento mencionado.

Conforme disposto no artigo 1.238 do Código Civil a sentença que reconhecer o
direito à usucapião servirá como título para registro imobiliário, o que pressupõe a existência de
matrícula para o respectivo registro. No entanto, a pretensão do autor é de aquisição de parcela do
imóvel constante da matrícula 3671 (ID 11288556), portanto, indiscutivelmente que eventual
acolhimento do pedido não poderia servir para o registro do domínio em favor dos autores, pois
haveria necessidade de divisão do imóvel com o consequente desmembramento da matrícula e
criação de outra, pedidos não formulados e incompatíveis com a presente ação.

Assim, esse fato por si só já demonstra a improcedência do pedido formulado, mas
serão analisados os demais argumentos para se evitar alegação de omissão judicial.

Sustentam os autores que o imóvel é particular, pois a ré tem natureza privada.
Contudo, essa afirma que o imóvel é público porque ela é prestadora de serviço público essencial em
regime de monopólio, sendo que a totalidade de seu capital está sob o domínio de entidades públicas
e não há distribuição de dividendos. 

A ré tem natureza de sociedade de economia mista, portanto, de natureza privada,
portanto, o imóvel não pode ser considerado como público e, neste aspecto, assiste razão aos autores.

Todavia, mesmo em se tratando de imóvel particular é preciso verificar a
possibilidade de aquisição prescritiva da propriedade em razão da sua destinação vinculada ao
interesse público.

Os autores transcreveram na petição inicial decisão proferida pelo Superior
Tribunal de Justiça (ID 11288347 pág. 11 e 12) no sentido de que é possível a usucapião de bens de
sociedade de economia mista desde que o bem não esteja afetado a execução de um serviço público.
Contudo, afirmaram que o imóvel não está vinculado à atividade fim da ré, pois ela não o reivindicou
ao longo desses 15 (quinze) anos em que exercem a posse sobre o bem.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal também tem decisão em sentido contrário
ao pretendido pelos autores, conforme transcrito pelo Ministério Público na peça de ID 16788021,
pág. 4, que entendeu que o imóvel afetado à prestação de serviço público torna-se bem público, o que
impediria a usucapião.

O Distrito Federal informou que o imóvel foi doado à ré com a finalidade
específica de captação de água para abastecimento urbano, portanto com a finalidade precípua de
prestação de serviço público de abastecimento.

O documento de ID 16787764, pág. 3 consigna que o imóvel é estratégico para a
expansão do sistema de abastecimento público de água do Distrito Federal, pois está situado

“Próxima de 11 captações superficiais outorgadas à CAESB, a saber: Alagado; Crispim 1 e 2; Ponte
de Terra 1, 3 e 3; Catetinho Baixo e Catetinho Alto 1 e 2 e Olho d’água;
Em área topograficamente favorável, em terreno plano e elevado, com cotas que facilitam a
distribuição de água por gravidade, além de proteger contra inundações;
Em área com espaço suficiente para instalação de novos equipamentos necessários à expansão da
infraestrutura de saneamento.
11. Em decorrência da escassez hídrica vivida no DF, tem sido cada vez mais necessário o
armazenamento e o manejo da água nesses tipos de reservatórios apoiados, reforçando, portanto, a
necessidade de expansão destas estruturas nas unidades operacionais da CAESB”. 
Dessa forma, tem-se que ficou suficientemente demonstrado que o imóvel foi

doado à ré, CAESB, com a destinação específica de prestação de serviço público de abastecimento, o
que é suficiente para impedir a aquisição pela usucapião.

Outra questão de grande relevância nesta ação é o fato de que o imóvel está
integralmente localizado em área de preservação ambiental permanente, conforme Decreto nº 10.077
de 15/1/1987 (ID 16787764, pág. 7), anexo I do referido Decreto (ID 16787837, pág. 11) e
demonstrado no documento de ID 18935733 e foto de ID 18787819, pág. 1.

Destaca-se, ainda, que os autores descrevem o imóvel como sendo lote 9, mas não
demonstram documentalmente a existência legal e regular desse lote, sendo que a ré informou que no
plano urbanístico da região não existe esse lote, pois a quadra tem lotes de 1 a 8 apenas.

Nesse contexto ficou demonstrado que há diversos motivos jurídicos que impedem
a obtenção do domínio do imóvel pela usucapião ou por qualquer outro instrumento jurídico, além da
ocupação do imóvel pelos autores representar um enorme prejuízo ambiental e urbanístico para a
coletividade do Distrito Federal, razão pela qual o pedido é improcedente.
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A ré pretende a reintegração na posse do imóvel e como foi reconhecido que os autores não podem
adquirir a propriedade do imóvel e que a ocupação é irregular esse pedido é procedente. No entanto,
não é o caso de deferimento de liminar porque a ré não demonstrou a urgência a justificar esse
pedido.

Com relação à sucumbência incide a norma do § 2º do artigo 85, que estabelece os
percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, que não
apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito portanto o valor deverá ser
fixado no mínimo legal.

Considerando que os honorários advocatícios serão fixados em percentual sobre o
valor da causa, necessário o estabelecimento de critérios para sua atualização devendo o valor
atribuído pelos autores ser corrigido monetariamente pelo INPC, pois melhor reflete a inflação, a
partir da data do ajuizamento.
Em face das considerações alinhadas JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E
PROCEDENTE O PEDIDO DA RÉ para determinar a reintegração da ré (CAESB) na posse do
imóvel ocupado pelos autores e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Em respeito ao princípio da sucumbência condeno os autores ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser rateado entre os
réus, CAESB e Distrito Federal, conforme artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.
Anote-se a inclusão do Distrito Federal no polo passivo e exclua-se a União.

Após o trânsito em julgado intimem-se os autores para desocuparem o imóvel no
prazo de 15 (quinze) dias e findo o prazo sem cumprimento expeça-se mandado de reintegração de
posse.

BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 15 de Maio de 2019.

MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA
Juíza de Direito
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