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DECRETO Nº 419, DE 20 DE JULHO DE 2022. 

 

RETIFICA E RATIFICA DECRETO N° 402, DE 21 DE JUNHO DE 2022, QUE 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, 

IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DE SIMONE APARECIDA ESPINHA, NO BAIRRO 

MORADA DO SOL DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE TREVO NO BAIRRO 

MORADA DO SOL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições, conforme artigos 12, 

90 inciso VI e artigo 116, inciso I, alínea “i”, todos da Lei Orgânica do Município; 

 

CONSIDERANDO que o Município declarou de utilidade pública para fins de desapropriação 

amigável ou judicial, área com testada à Rua José Camilo de Oliveira, antiga Rua 26, lotes 13, 

14 e 15, quadra 31, com área total de 1.224,00m² (um mil, duzentos e vinte e quatro metros 

quadrados), registrados sob o nº R-1-8710, do loteamento denominado Bairro “Morada do Sol”, 

de propriedade de Simone Aparecida Espinha; 

 

CONSIDERANDO que após a publicidade dada ao ato administrativo em questão, no dia 11 de 

julho de 2022, a senhora Efigênia de Jesus Cândido, compareceu na Procuradoria do Município, 

aduzindo ser posseira de parte área em desapropriação, informando que a área declarada de 

utilidade pública para fins de desapropriação pelo Decreto 402, de 21 de junho de 2022, está 

contida dentro uma área maior que integra a área objeto da Ação de Usucapião nº 0051104-

08.2015.8.13.0183, que tramita junto a 1ª Vara Cível da Comarca de Conselheiro Lafaiete, 

sendo objeto da ação judicial os lotes nº 09 a 15 da quadra nº31, numa área total de 3.153,00m2; 

 

CONSIDERANDO que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal firmou o 

entendimento de que: ‘Tem direito à indenização não só o titular do domínio do bem 

expropriado, mas também, o que tenha sobre ele direito real limitado, bem como direito de 

posse’ (STF, RE 70.338, Rel. Antonio Nader); 

 

CONSIDERANDO que a ação supramencionada ainda não possui sentença de mérito, contudo,  

é prudente ao Município ressaltar a necessidade de resguardar eventuais direitos da posseira se 

vier a obter a procedência da usucapião, eis que segundo a jurisprudência dos Tribunais 

superiores é plena possível a desapropriação da posse; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de incluir no Decreto 402, de 21 de junho de 2022, a 

informação de que a área declarada de utilidade pública faz parte de área maior, objeto de Ação 

de Usucapião, sendo ratificadas as demais disposições; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica retificado o art. 2º do Decreto nº 402, de 21 de junho de 2022, incluindo o 

Parágrafo único, com a seguinte redação: 
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 “Art. 2º - ............... 

 I - ............... 

 II - ............... 

 III - ............... 

 Parágrafo único – A área declarada de utilidade pública para fins de desapropriação 

neste Decreto, está contida numa área maior objeto de Ação de Usucapião nº 0051104-

08.2015.8.13.0183, que tramita junto a 1ª Vara Cível da Comarca de Conselheiro Lafaiete, 

figurando no polo ativo a Sra. Efigênia de Jesus Cândido e, no polo passivo a Sra. Simone 

Aparecida Espinha, o Sr. Fabiano Castilho Mendes e o Sr. Enivaldo Salvador Rodrigues.” 

 

Art. 2º - Ficam ratificados os demais termos do decreto, que permanecem inalterados. 

 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando este decreto em vigor nesta data, 

sendo dado por publicado com sua fixação no quadro de divulgações dos atos da Administração 

e na forma da Lei. 

 

 

 Conselheiro Lafaiete, 20 de julho de 2022. 

 

 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes 

Procurador Municipal 


