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Onde o direito mora? Nem na posse e nem na propriedade, mas na Permanência 

 

                              Mariana Azeredo de Araujo Feio1 

 

Resumo 

O presente artigo tem como objetivo discutir as condições de possibilidade de 

efetivação de um direito pouco discutido ou até mesmo ignorado pelo Direito brasileiro, 

que é o direito de permanência. É fato que o direito ora em comento serve para 

significar diversos conflitos entre direitos reais clássicos e a prática das ocupações 

históricas existentes – revestidas do sentimento de pertencimento, advindo de heranças 

materiais e culturais e da identificação pessoas- lugar. Assim, a fim de dar maior 

concretude à análise pretendida, escolheu-se, em razão da proximidade local, retratar a 

história das ocupações pesqueiras na praia de Itaipu, Niterói – em especial, a de uma 

área hoje conhecida cartorialmente como “Lote 12” –, que muito se aproximam dos 

conceitos correntes de posse e de propriedade, mas que tem na permanência sua razão 

de ser. Em razão disso, valendo-se da historiografia local e dos registros orais obtidos 

com os pescadores, bem como da análise cartorial e documental, pretendeu-se, neste 

artigo, ainda que de forma breve, libertar o olhar jurídico, sempre condicionado à 

resolução de conflitos pela simples adequação normativo-conceitual, para enxergar a 

solução desenredada pelos sujeitos do próprio conflito.  

 

Palavras-chave:Direito de Permanência; Direito Cultural;Conflito; Posse; Propriedade;  

 

Abstract 

The purpose of this article is to discuss the conditions for the possibility of effecting a 

right that is not discussed or even ignored by Brazilian law, which is the right to stay. It 

is a fact that the law here and now serves to signify several conflicts between classical 

real rights and the practice of existing historical occupations - clothed with the sense of 

belonging, stemming from material and cultural heritages and from person-to-place 

                                                                 

1
 Graduanda em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Bolsista no Projeto de Inovação 

(PIBInova) “Praia prá que te quero? Para guardar meu barco para pescar- Novas destinações de área de 

uso comum do povo para o povo que mais precisa! ” (2016 -2017) pela Agência de Inovação da UFF 

(AGIR). Pesquisadora no Núcleo de Pesquisa sobre Práticas e Instituições Jurídicas (NUPIJ).  
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identification. Thus, in order to give greater concreteness to the intended analysis, it was 

chosen, due to the local proximity, to portray the history of fishing occupations on 

Itaipu beach, Niterói - in particular, an area now known as "Lot 12" - which come very 

close to the current concepts of ownership and ownership, but which has in its 

permanence its reason for being. On the basis of this, taking advantage of the local 

historiography and oral records obtained with the fishermen, as well as of the cartorial 

and documentary analysis, it was intended, in this article, to briefly release the juridical 

gaze, always conditioned to the resolution of conflicts for the simple normative-

conceptual adequacy, to see the solution unraveled by the subjects of the conflict itself.  

Keywords: Right of Permanence; Cultural Law; Conflict; Possession; Property; 
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I - PREÂMBULO 

 

Este presente trabalho nasce de uma feliz oportunidade de olhar para o quintal 

de casa e perceber que o direito pode estar em qualquer lugar, ainda que a ciência 

jurídica não dê conta de o explicar.  

Estes direitos, invisíveis aos olhares externos, desapercebidos, não são, por 

muitas vezes, contemplados pelo ordenamento jurídico vigente. Entretanto, se mostram 

como direitos pela sua simples natureza de ser e de estar.  

E para tentar enxerga- los, é preciso se desprender dos olhares treinados ao 

enquadramento legal, que a muito é ensinado ao longo do curso de direito, e que faz 

com que se engesse a percepção primitiva do direito, a qual o direito é senão a mera 

exteriorização do social. 

Foi em Itaipu, segundo distrito da Região Oceânica de Niterói, um lugar 

conhecido tradicionalmente pelas pescarias e pelos pescadores, quintal da Universidade 

Federal Fluminense, que através de um conflito judicial travado em 2015, fez-se 

possível analisar os diversos direitos que se transpõem àquele lugar.  

Atraída não só pela proximidade local, como também pelas lembranças de 

infância de nasceres do sol, próximo ao Canal de Itaipu, ainda criança ajudando aos 

pescadores de Itaipu a retirarem do mar suas redes, aprendendo um pouco mais sobre 

pesca, sobre o mar e sobre a importância de preservar aquilo que nos fazem ser quem 

somos, é que este trabalho se torna tão especial e necessário.  

Como seria olhar para o lado e não conseguir enxergar o direito daquelas 

pessoas e daquele lugar? Como pensar que aquilo que cresci olhando e admirando – 

todos aqueles barcos coloridos, todas aquelas casinhas de beira de praia, toda aquela 

gente feliz às 6 da manhã, todas aquelas banquinhas de peixe na faixa de areia da Praia 

de Itaipu – não importaria de nada para o direito? Que direito era esse e de onde ele 

vinha para desconsiderar parte também da minha história?  

O grande empecilho de se determinar o que é direito é se desvencilhar dos 

balizadores clássicos de legalidade e de justiça. Neste sentido, a legalidade, enquanto 

medida imediata do direito e de um determinado processo, nem sempre revela a solução 

mais justa. E, ainda, a solução mais justa nem sempre é aquela obtida através da análise 

desimples páginas de um procedimento judicial.  

Isto, porque esquece-se que as leis são construções históricas baseadas em 

interesses locais e temporais. E que nem todos estão para serem contemplados neste 
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processo legislativo “criativo” que, embora social, de algum modo, é de poucos para 

poucos. 

É por este motivo que, em 2015, quando a Loja Maçônica “Cláudia Maria Diz 

Zveiter nº 147” se apresenta enquanto dona de um lote2, simplesmente por exibir um 

título de doação e, portanto, de propriedade, mas que vem sendo ocupado há décadas 

por famílias de pescadores - que estabeleceram toda uma relação com aquele lugar -, 

que faz-se necessário abrir os olhos a existência de um direito que brada por seu 

reconhecimento, que é o direito de permanência.  

A judicialização deste caso, neste mesmo ano, levou a pensar que a solução 

imediata do direito para aquele conflito, naquele momento, ignoraria todos os demais 

direitos que foram suprimidos com o passar dos anos naquele lugar, chegando-se a uma 

sentença justa estritamente para o direito material e processual atual. 

Afinal, não obstante a doação do lote à Loja Maçônica ter se dado em 2014, 

através de registro na matrícula nº 862ª, do imóvel, perante o Cartório do 16º Ofício de 

Niterói/RJ, sabe-se que a ocupação dos pescadores naquela localidade é centenária.  

Assim, para aqueles que acreditam que o direito se revela na simples aplicação 

e adequação de norma ao caso concreto, estaria ele cumprindo mais uma vez o seu 

papel.  

No entanto, para aqueles que também pensam que o direito deve servir de 

ferramenta para defesa de outros direitos que surgem a cada instante em nossa 

sociedade, para garantia de um espaço de luta e de conquistas para aqueles que desejam 

ter reconhecidos aquilo que sempre sentiram serem seus, este conflito seria apenas um 

convite a se debruçar sobre a história das ocupações territoriais de Itaipu e ir em busca 

de onde, de fato, moraria o direito.  

Foi por isso que, de uma ação de reintegração de posse proposta pela Loja 

Maçônica em face de pescadores da praia de Itaipu, ocupantes do “Lote 12”, da quadra 

21, com frente para a Rua A, do Loteamento Cidade Balneária Itaipu, sabendo que as 

famílias que ocupam parte daquele lote estão histórica e tradicionalmente ligadas a 

pesca artesanal em Itaipu, houve o interesse de se aprofundar nos registros históricos, 

legais, políticos e culturais que se entrelaçam por de trás deste conflito.  

                                                                 

2
 Lote n° 12, da quadra 21, com frente para a Rua A, do Loteamento CidadeBalneária Itaipu, em Itaipu, 

Niteró i, RJ. 
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Para tal, foi preciso remontar não só a história de Itaipu, mas o histórico de 

ocupação e disposição espacial dos pescadores em Itaipu enquanto o seu lugar, 

buscando-se compreender de quando datam aquelas ocupações, que direito era aquele 

existente à época e que direito é esse que se apresenta hoje perante uma nova época, 

mas sobre o mesmo lugar. 

 “Se a liberdade significa alguma coisa, será, 

sobretudo, o direito de dizer às outras pessoas o que 

elas não querem ouvir”. (ORWELL, GEORGE) 

 

II - ONDE MORA O CONFLITO? UM BREVE RELATO HISTÓRICO 

 

Em um dos “Cantos” de Itaipu, Região Oceânica de Niterói, Rio de Janeiro. 

Bairro historicamente conhecido e procurado, dentre tantos outros muito atrativos, pelas 

pescarias e pelos pescadores. É este espaço que foi abraçado pelos pescadores ainda em 

tempos muito distantes, quando esta região consistia em apenas mato, praia e pesca, e 

que aqueles o transformaram em seu lugar3, em um processo hereditário, cultural e 

afetivo muito forte, que se identifica na narrativa dos pescadores locais, ao afirmarem 

herdar de seus descendentes não só as práticas pesqueiras, mas o amor pela Praia de 

Itaipu. 

Prova disso é caminhar pela areia da Praia de Itaipu e, ao se aproximar do 

“Canto” da praia, observar todos aqueles barcos de pesca ali dispostos, juntamente com 

as redes de pesca estendidas. É olhar todas aquelas casas de pescadores que beiram a 

Orla e que tem a praia como seu grande quintal. É caminhar pela areia da praia de 

manhã cedo e ver todas aquelas redes puxadas, as banquinhas improvisadas para vender 

o peixe fresco. É observar como a Praia de Itaipu e seu em torno cresceram em razão da 

pesca e dos pescadores e como estes aprenderam a conciliar a pesca com o meio 

ambiente em que vivem. 

Essa não é só mais uma história sobre Itaipu. Essa é uma história que analisa, 

através do histórico da disposição e ocupação fundiária da área que hoje compreende 

um dos “Cantos” do Bairro de Itaipu, um conflito entre um título de propriedade e o 

direito de permanência das famílias de pescadores, que a Itaipu pertencem. 
                                                                 

3
 O conceito de lugar relacionado aos elos afetivos e culturais que unem determinadas pessoas ou grupo a 

um determinado espaço pode ser retirado da obra “Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores 

do meio ambiente”, traduzida por Lívia de Oliveira, do autor Yi-Fu Tuan. 
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A história de Itaipu, em linhas gerais, começa em uma única Fazenda, 

compreendendo tudo o que hoje se divide em bairros, “dona” de grande parte das terras 

da ora Região Oceânica, deste querido Leste Metropolitano do Rio de Janeiro.  

Historicamente identificada por sua ruralidade, mas que sofreu com as forças 

da especulação imobiliária crescente no século XX. Após cedida ao ventre do mercado 

imobiliário, faz-se nascer verdadeiras aberrações territoriais através um planejamento 

urbano que ignorou o histórico trazido pela disposição fundiária local4, em um plano de 

loteamento e partilha de terras que dá origem a três grandes grupos: os 

posseiros/sitiantes, os proprietários titulares e os ocupantes.  

Embora a outrora Fazenda tenha dado lugar a um plano de loteamento que 

acabou por atingir as ocupações pesqueiras, o que se viu, durante muitas décadas, foi a 

coexistência de dois direitos, ainda que aparentemente incompatíveis: o direito real 

próprio - no sentido da existência de um título e um registro cartorial próprio, mas sem a 

posse do bem -, e o direito de ocupar e permanecer àquele lugar, ostentado pelos 

pescadores.  

Essa, entretanto, é uma história que vale a pena ser melhor contada, dentro do 

possível5, pois é através desse processo esquizofrênico de especulação imobiliária e de 

loteamento desenfreado, que assolou a região em questão, que se chegará a análise do 

conflito principal que atribui significado ao presente trabalho.  

Retomou-se os relatos e registros históricos que permeiam a ocupação dos 

pescadores tradicionais deste lugar para, posteriormente, analisar como todo esse 

passado passa a ser compreendido ou não, dentro do próprio direito e, principalmente, 

dentro da judicialização desta ocupação.  

Assim, lá pelo final do século XIX, a Região Oceânica da Vila Real da Praia 

Grande6, atual Niterói, ainda revelava um cenário “semi-selvagem”7, ostentando uma 

                                                                 

4
 Em todo um levantamento histórico, encontram-se registros de que as propriedades daquela região, à 

época, faziam-se de morada para outros indivíduos, que não aqueles titulares, sendo considerados por 

muitos como posseiros ou sitiantes. Posses ou ocupações quase sempre dadas por trabalhadores e 

mantenedores do comércio e da cultura local, o que revela um legado baseado no binômio tolerância -

permanência. 
5
 A história da Fazenda em questão depende de poucos e conflitantes registros históricos, tais como 

certidões cartoriais, baseando-se, em muito, em especulações e relatos orais daqueles que viveram à 

época, bem como de trabalhos já existentes, que reuniram esforços para contar, de forma mais fidedigna 

possível, o enredo local.  
6
 Niterói fo i conhecida como Vila Real da Praia Grande até o ano de 1835, quando a região, de Vila, é 

elevada à condição de Cidade de Niterói, ou Nictheroy, conforme a grafia da época. Disponível em: 

<http://www.culturaniteroi.com.br/blog/?id=430>. Acesso em: nov. de 2017 

http://www.culturaniteroi.com.br/blog/?id=430
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fartura de peixes e rios de água límpida. Já nesta época, a pesca era prática corrente nas 

praias e lagoas desta região e abastecia toda a outrora Nictheroy8. 

Neste século, não era comum observar construções na Região Oceânica de 

Niterói, senão as mais tradicionais e que permanecem até os dias de hoje, como a 

Fortaleza de Santa Cruz9 e a Igreja de São Sebastião de Itaipu, construída em 171610. 

Ainda, existiam as sedes de algumas das fazendas, como a da Fazenda de Itaipu 

(MACHADO, 2000). 

É de se relatar que esta região, nesta época, contava com poucas casas de 

particulares e pequenos povoados, muito por conta de seu difícil acesso, feito pelas 

estradas de terra batida e passagens nas matas. O resto, ao redor, se resumia em mato, 

floresta e praias11. 

Na transição do século XIX para o século XX, muitos dos antigos moradores 

da Região Oceânica a deixaram, por diversos motivos, dentre os quais estão as 

enfermidades e a própria busca por um novo local de moradia.  No entanto, esse 

processo de escoamento populacional não impediu que outras pessoas viessem ao 

encontro dessa mesma região. Assim, dentre os novos moradores do leste metropolitano 

de Niterói, destacam-se empreiteiros, novos fazendeiros, engenheiros, lavradores e 

herdeiros12.  

Com a chegada das novas “gentes”, a partir de 1900,inaugurou-se um século de 

explosão populacional e de redescoberta da Região Oceânica de Niterói, principalmente 

de Itaipu, que neste tempo pertencia ao município de São Gonçalo13. 

Foi também nesse início do século XX que se passou a perceber, de forma mais 

aparente, a ocupação dos pescadores na localidade de São Sebastião de Itaipu14, ao 

menos para os registros históricos e orais. Como um exemplo do afirmado, no ano de 

                                                                                                                                                                                              

7
 MACHADO DE MENDONÇA, Lerni. Os 500 anos da Região Oceânica (1500-2000). Niteró i: mimeo, 

2000, p. 27. 
8
  Atual cidade de Niterói – reg ião do leste metropolitano do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

9
 MACHADO DE MENDONÇA, Lerni. Os 500 anos da Região Oceânica (1500-2000). Niteró i: mimeo, 

2000, p. 27 
10

 Data de fundação retirada do site de Cultura de Niterói, em pesquisa especificada sobre Itaipu. 

Disponível em: <www.culturanitero i.com.br>.  Acesso em: nov. de 2017 
11

 Cf. MACHADO DE MENDONÇA, Lerni, op. cit., p. 27-A. 
12

 Cf. MACHADO DE MENDONÇA, Lerni, op. cit., adendo 1-A. 
13

Existe uma controvérsia a quem pertenceria Itaipu nesta época, devido ao fato do municíp io de São 

Gonçalo, criado em 1890, pelo Decreto nº 124, continuar judicialmente sujeita à Comarca de Niteró i até 

1921, com a edição do Decreto nº 1839. Assim, certo é que, de fato, Itaipu pertenceu à São Gonçalo 

politicamente desde 1890 até 1943 e, judicialmente, apenas pelo período de 1921 até 1943, quando iria 

Itaipu ser reincorporado à Niteró i, conforme descrito na obra “WEHRS, Carlos. Niteró i, cidade sorriso - 

A história de um lugar. Rio de Janeiro, 1984, p. 81-82. 
14

São Sebastião de Itaipu era a nomenclatura dada para o atual bairro de Itaipu”. 
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1910, nasce o considerado mais velho pescador nativo de Itaipu daquele século, seu 

“Caboclo”15. 

Diversos clérigos16 visitaram o povoado de São Sebastião de Itaipu no início do 

século XX e puderam constatar o estilo de vida humilde levado pelas pessoas que 

ocupavam aquele lugar, que, em sua maioria, eram pescadores. Inclusive, a praia de 

Itaipu era conhecida como “Arraial de Pescadores”.  

E não era só a Praia de Itaipu que representava, como ainda hoje representa, o 

lugar dos pescadores. A laguna17 de Itaipu, que era aberta “no braço”18 por eles, também 

era cercada de significados.  

Neste tempo, vale ressaltar, Itaipu ou São Sebastião de Itaipu, pertencia à São 

Gonçalo – que havia sido desmembrado de Niterói no ano de 189019 -, por força das 

Leis Estaduais nº 752, de 1906 e 1232, de 191520, embora estivesse juridicamente sob a 

tutela da Comarca de Niterói, até 192121. O distrito de Itaipu, apenas com o Decreto-Lei 

Estadual nº 1055, de 1943, foi transferido novamente de São Gonçalo à Niterói. 

Não obstante o relato oral dos pescadores de Itaipu22 permitir afirmar que 

Itaipu já era ocupada por pescadores muito antes do início do século XX, visto que seus 

próprios familiares, como seus pais e avós teriam nascido ou sido criados já naquela 

região, foi no ano de 1921 que nasce a sede da Colônia de Pesca, de dentro de um 

imóvel pesqueiro construído a mão pelos próprios pescadores que ali viviam23. 

                                                                 

15
 Cf. MACHADO DE MENDONÇA, Lerni, op. cit., p. 29.  

16
 Cf. MACHADO DE MENDONÇA, Lerni, op. cit., p. 28-29. 

17
 Há uma grande controvérsia quanto a classificação da que hoje é conhecida como Lagoa de Itaipu. Em 

tempos remotos, ela pertenceu a Fazenda de Itaipu e acredita-se que não possuía abertura para o mar, o 

que a caracterizaria como laguna. 
18

 Em algumas épocas do ano, os pescadores costumavam abrir a laguna de Itaipu, através de pás, enxadas 

e outros instrumentos, para que fosse criado um canal co m uma abertura para o mar, chamado de 

sangradouro, e a corrente de água marinha trouxesse à laguna novas espécies de peixes e de outros 

crustáceos, o que servia para sustentar a prática pesqueira durante as outras épocas do ano, onde o mar 

não permitia trazer para casa o sustento. Relato tirado do depoimento do pescador José Augusto da Silva, 

o “Zequinha” e de uma fotografia de seu acervo, pertencente ao trabalho “Itaipu: pescando histórias”, de 

Eliana Leite, com a colaboração de Jairo Augusto da Silva, o “Jairo”, pescador de Itaipu. Disponível em: 

<http://www.occupa.uff.br/PDFs/pescandohistorias.pdf>. Acesso em: nov. de 2017.  
19

 São Gonçalo foi elevada à condição de Vila e desmembrada de Niterói pelo decreto estadual nº 124, de 

22-09-1890. 
20

 Informação extra ída da breve historiografia de São Gonçalo, em texto integrante da biblioteca virtual 

do IBGE. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/riodejaneiro/saogoncalo.pdf>. 

Acesso em: 11 de nov. de 2017. 
21

 WEHRS, Carlos. Niterói, cidade sorriso - A h istória de um lugar. Rio de Janeiro, 1984, p. 81-82 
22

 Depoimentos dos pescadores Jorge Nunes de Sousa, o “seu Chico” e Jairo Augusto da Silva, que 

permit iram reconstruir essa história pelo olhar dos sempre pescadores, ocupantes de Itaipu e da sua praia. 
23

 Conta o pescador Jorge Nunes de Souza, o “seu Chico”, que a casa que cedeu espaço para primeira 

sede da Colônia de Pescadores foi construída por seus familiares, também pescadores tradicionais 
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Assim, foi no seio da Missão José Bonifácio que, em 1921, a Colônia de Pesca 

é criada pelo Comandante Frederico Villar, militar de grande notoriedade e influência 

perante os pescadores da época.  

Inicialmente, a colônia foi instituída em um pequeno cômodo dentro de um 

imóvel de ocupação pesqueira, em uma casa que ainda está localizada na atual Rua Max 

Albin, em Itaipu, bem próximo à praia de Itaipu, e onde vivem famílias de pescadores.  

Este lugar tinha como função receber os pescadores de outras regiões que 

vinham buscar, em Itaipu, construir as suas histórias e trajetórias dentro da cultura 

pesqueira tradicional. Servia, ainda, como local de guarda do material de pesca, como 

das redes utilizadas para a pesca de “arrastão”24. E assim foi, durante anos. 

Na proximidade da nova colônia, além da casa de pescadores que cedeu parte 

da sua razão de ser para constituição da primeira sede da colônia, é possível se observar, 

neste mesmo momento histórico, a existência de outras ocupações locais, como é o caso 

da área do Canto de Itaipu25, da conhecida “Pensão da Tionília”, da beira da praia e da 

própria Duna Grande, seguindo-se um alinhamento perpendicular a ela.  

Neste canto da Praia de Itaipu, próximo ao “paredão” de Pedra que separa as 

praias de Itaipu e Itacoatiara, existia o chamado Recolhimento de Santa Teresa, que 

recebiam mulheres da época em diversas condições – solteiras, grávidas, abandonadas e 

etc. Este local foi abandonado e suas ruínas e ao entorno, na mesma década de 30, 

foram ocupadas pelos pescadores de Itaipu, que lá não só construíram suas casas, mas 

também uma oficina de tingimento para suas redes de pesca26. 

Os anos de 1930 e seguintes foram de muitas transformações para Itaipu que, 

primeiramente, sofreu com as construções de uma estrada principal, de iniciativa do 

                                                                                                                                                                                              

deItaipu, pelas próprias mãos, entre os séculos XVIII e XIX, utilizando óleo de baleia e outros materiais 

da época, o que revelam a antiguidade da construção e, portanto, da ocupação pesqueira em Itaipu. 
24

 Modalidade de pesca muito tradicional dos pescadores da praia de Itaipu, que saem ainda de madrugada 

com seus barcos e colocam suas redes ao mar e, já ao amanhecer, vem t razendo a rede em uma espécie de 

“U”, arrastando os peixes e outros animais marinhos presos à rede, até a beira da praia, aonde os 

comercializam. 
25

 O Museu Arqueológico de Itaipu foi fundado em 1977, conforme informado pela própria coordenação 

do Museu, em uma visita, tendo sido construído sobre as ruínas do Recolhimento de Santa Teresa, 

fundado em 1765. O que se sabe é que, em 1833, a construção do Recolhimento se encontrava vazia e 

teria sido utilizado como abrigo para menores. É certo que, depois dessa data, não existem registros 

históricos sobre as condições do local até pelo menos o século XX, que é marcado por ocupações, 

disputas e pela própria criação do Museu. Informações extraídas da aba “histórico” do sítio virtual do 

Museu. Disponível em: < http://maiibram.blogspot.com.br/p/historico.html>. Acesso em: 11 de nov. de 

2017. 
26

 Disponível em: <http://maiibram.b logspot.com.br/p/historico.html>. Acesso em: 11 de nov. de 2017.  

http://maiibram.blogspot.com.br/p/historico.html
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então prefeito27, que ligavam aquele distrito aos outros cantos da cidade de Niteró i, até 

então impossibilitado pelo difícil acesso – que ainda poderia se dar por meio de estradas 

de chão batido, estreitas, onde os carros não passavam e era necessário ir à pé, desde a 

região do Viradouro-Largo da Batalha até Itaipu. 

Nessa década, aliaram-se às construções das estradas ao começo do declínio 

das propriedades rurais que ainda persistiam à época, como foi o caso da Fazenda de 

Itaipu.  

 “Seu Caboclo” vivenciou todo esse momento de transformação, 

acompanhando o lento, mas expressivo processo de “urbanização” da sua Itaipu28. 

Vale lembrar que toda a região de Itaipu, que compreendia a depois criada 

“Camboinhas”, era parte de uma só fazenda, a Fazenda de Itaipu e, em seus documentos 

oficiais, seus primeiros registros pertencentes ao cartório de São Gonçalo revelam uma 

trajetória de transmissão bem particular.  

Em 1935, a Fazenda de Itaipu é passada, por herança, aos Senhores João 

Mendes da Chagas e Eugenio Francisco Mendes29 pelo Espólio de Antonia das Chagas 

Mendes. Ainda, neste mesmo ano, os pescadores locais intensificam a construção de 

suas casas no “Canto de Itaipu30”.  

Nessas novas casas de pescadores, construídas no Canto de Itaipu, nasceu José 

Augusto da Silva, o pescador conhecido como “Zequinha”, vindo a consagrar mais uma 

geração pesqueira em Itaipu. 

Com o passar dos anos, ainda que a tendência, a partir daquele novo cenário 

político e econômico, fosse a urbanização da Região Oceânica, Itaipu, o local mais 

desenvolvido desta localidade, mantinha as suas mesmas características – rural, pacata, 

pesqueira e pouco ocupada. 

No cenário legislativo externo, foi aprovado31, em 1938, o Código de Pesca, na 

forma do Decreto-Lei nº 794, de 193832. Dentre tantas previsões, em seu artigo 8º, o 

                                                                 

27
 MACHADO DE MENDONÇA, Lern i. Os 500 anos da Região Oceânica (1500-2000). Niteró i: mimeo, 

2000, p. 31. 
28

 Conforme depoimento do pescador e atual morador de Itaipu, Jo rge Nunes de Souza, “seu Chico”.  
29

 Transcrição nº 160, de 1935, do Cartório do 3º Ofício de São Gonçalo, Livro 3, fls. 40.  
30

 O Canto de Itaipu é o local em que, hoje, se encontra a colônia de pescadores e onde estes vivem e 

mantém seus estabelecimentos, bares, etc. e, também, onde fica o conhecido Museu Arqueológico de 

Itaipu. Também é conhecido como Canto do Prato. 
31

 OLIVEIRA, Lejeune P. H. de. Estudo hidrobiológico das lagoas de Piratin inga e Itaipú. Memórias do 

Instituto Oswaldo Cruz, vol. 46, no 4, Rio de Janeiro, p. 5.  Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/mioc/v46n4/tomo46(f4)_673-718.pdf>. Acesso em: nov. de 2017. 
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Código de Pesca entendeu pela necessidade de que os pescadores profissionais 

integrassem a Colônia de Pesca correspondente à área que estes residam. 

Ainda na década de 30, em 1939, a então Fazenda de Itaipu foi adquirida por 

Aubert Sampaio Coulamy33. 

Nos anos 40, após a calmaria e a quase certeza de que Região Oceânica ainda 

caminharia a passos lentos ao “desenvolvimento urbanístico e populacional”, que 

apareceram, nos registros históricos, as primeiras grandes empresas de loteamento, de 

imobiliárias e ramos da construção civil.  

Muitos dos proprietários das grandes fazendas, já nessa época, haviam 

falecido, deixando aos seus herdeiros todas as suas porções de terras, como ocorreu com 

a Fazenda do Engenho do Mato, quando da morte de Irene Lopes Sodré, dona da porção 

sul da fazenda34. Alguns deles nem chegaram a assumir a propriedade, negociando-a 

diretamente com as novas empresas que surgiram, como foi o caso da própria Fazenda 

do Engenho do Mato, em pleno declínio e imersa a muitas dívidas. 

Neste ano, as áreas litorâneas de Niterói passaram a serem consideradas como 

áreas de expansão urbana35, em uma tentativa de adequação ao início do crescimento da 

cidade de Niterói. 

Foi ainda em 1940 que o prefeito Brandão Junior elaborou o primeiro plano de 

urbanização das áreas litorâneas de Niterói, que foi encaminhado ao Governo do Estado 

do Rio de Janeiro em 1944, com o nome “Plano de Urbanização das Regiões Litorâneas 

de Itaipu e Piratininga”. Este acabou não sendo implementado, mas serviu de atrativo 

aos investidores imobiliários36. 

                                                                                                                                                                                              

32
 Decreto-Lei nº 794, de 19 de outubro de 1938. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/leg in/fed/declei/19301939/decreto-

lei79419outubro1938350346publicacaoorig inal-1-pe.html>. Acesso em: nov. de 2017.  
33

 Transcrição nº 413, de 1 de setembro de 1939, no Cartório do 3º Ofício de São Gonçalo, Livro 3, fls. 

113. Escritura de compra e venda registrada no Cartório do 8º Ofício de Niterói.  
34

 Irene Lopes Sodré, dona da parte sul da Fazenda do Engenho do Mato, após se desquitar de seu marido, 

passava por graves situações financeiras, motivo pelo qual h ipotecou a sua parcela da propriedade ao 

Banco Português do Brasil. Tempos depois, com sua morte, a Empreza de Terras Brasileiras – Terrabraz 

LTDA. surge como procuradora do espólio de Irene, o qual é representado por um dos seus herdeiros, a 

sua filha mais velha e inventariante. Informação extraída do trabalho “DE MENDONÇA, Lucia Maris 

Velasco Machado. Fazenda Engenho do Mato (Niteró i RJ): breve histórico dos conflito s gerados pelo 

parcelamento do solo - de ontem e de hoje, como atual bairro Engenho do Mato. Universo, 2006, p. 14.”  

35
FARIAS, José Mauro dos Santos; VIANA, Célio  Mauro, MACHADO, Marcello de Barros Thomé. A 

construção da hospitalidade turística na história da cidade de Niterói – RJ. Revista Hospitalidade. São 

Paulo, v. VIII, n. 1, p. 58-77, jan.-jun. 2011, p. 14. Disponível em: 

<https://www.revhosp.org/hospitalidade/article/viewFile/371/443>. Acesso em: nov. de 2017.  
36

 Niterói e sua história. Disponível em: < http://www.n iteroitv.com.br/guia/niteroi_historia.asp>.  Acesso 

em: nov. de 2017. 
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Em Itaipu, não obstante a Fazenda de Itaipu ter sido adquirida pela Senhora 

Cândida de Souza Guimarães e, um pouco depois, por Marilia Barreto de Albuquerque 

Maranhão37, logo em seguida, em 1943,passou para titularidade da Companhia de 

Desenvolvimento Territorial38, que já em 1945 encomendou ao urbanista José Octacílio 

Sabóia Ribeiro um dos maiores projetos de loteamento da época – “Cidade Balneária de 

Itaipu39”. Este plano de loteamento buscava a venda de lotes sob os moldes do Decreto-

Lei Federal nº 58, regulamentado em 1938.  

Embora aprovado, o plano de loteamento não se tornou tão exitoso, de 

imediato, posto que foi realizado sem qualquer conhecimento da disposição fundiária 

local. 

Válido ressaltar que ainda em 1943, Itaipu foi reincorporado à Niterói, como 

seu segundo distrito, deixando de pertencer à São Gonçalo, por força do Decreto-Lei 

Estadual nº 1.055. 

E é também neste ano que a Lagoa de Itaipu deixa de ser um espaço de livre 

circulação e pesca para os pescadores, que recorriam a ela, dentre outras coisas, para a 

pesca de peixes e camarões, passando a titularidade da Companhia de Desenvolvimento 

Territorial de Itaipu40, por força do Decreto Estadual nº 51, de 1943. Esta transferência 

de domínio restringiu o acesso dos pescadores à Lagoa, de uma forma geral, visto estes 

careciam de uma licença para lá pescar.  

Embora muitos dos terrenos daquela região tivessem sido vendidos durante o 

final da década de 40 e ao longo das décadas seguintes, pouco se via de construção41. 

Isto se deve ao fato de muitas das áreas de loteamentos não respeitar a legislação 

vigente, indo de encontro ao estabelecido pelo Decreto nº 3.079, de 193842, 

estabelecendo-se de forma desordenada. 

                                                                 

37
 Transcrição nº 532, de 16 de abril de 1942, Cartório do 3ª Ofício de São Gonçalo, Livro 3, fls. 179. 

Escritura de Compra e Venda reg istrada no Cartório do 7º Ofício do Distrito Federal em 02 de Maio de 

1942. 
38

 Transcrição nº 610, de 26 de abril de 1943, Cartório do 3ª Ofício de São Gonçalo, Livro 3, fls. 221. 

Escritura de Compra e Venda reg istrada no Cartório do 7º Ofício do Distrito Federal em 14 de abril de 

1943. 
39

 Op. cit. Disponível em: <http://www.n iteroitv.com.br/guia/nitero i_historia.asp>.  Acesso em: nov. de 

2017. 
40

 OLIVEIRA, Lejeune P. H. de. Estudo hidrobiológico das lagoas de Piratin inga e Itaipú. Memórias do 

Instituto Oswaldo Cruz, vol. 46, no 4, Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/mioc/v46n4/tomo46(f4)_673-718.pdf>. Acesso em: nov. de 2017.  
41

 Ibidem, 38-A. 
42

Decreto nº 3.079, de 15 de setembro de 1938. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d3079.htm>Acesso em: nov. de 2017. 



18 
 

Assim, no caso de Itaipu, com o Plano “Cidade Balneária de Itaipu”, muitos 

dos terrenos loteados correspondiam a uma porção do espelho d’água da Lagoa de 

Itaipu, às áreas de beira de praia, à terrenos na Duna Grande, aos morros ao redor da 

Igreja São Sebastião de Itaipu e áreas já ocupadas43, o que o tornavam inapropriado para 

construção ou até mesmo para especulação.  

O cenário que se tinha, nesta época, é de poucas, mas expressivas ocupações 

pesqueiras: no Canto Sul de Itaipu, inclusive no interior das ruínas do Recolhimento de 

Santa Teresa;na margem na laguna de Itaipu; na parte baixa da Duna Grande; e ao longo 

de toda uma rua, que hoje é conhecida como Max Albin, onde, inclusive, estava e ainda 

está localizada a casa das famílias de pescadores que cedeu parte de seu interior para 

sediar, em 1921, a Colônia de Pescadores.  

Ainda no Canto Sul de Itaipu, com a chegada da Companhia de 

Desenvolvimento Territorial, na década de 40, a preservação dos remanescentes das 

ruínas, bem como a permanência dos pescadores e da pesca, em si, naquele espaço, 

estavam ameaçadas. Deste modo, ainda em 1946, deu-se início ao processo de 

tombamento das ruínas perante a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(DPHAN). 

Em 1950, através de o encaminhamento de uma carta ao diretor da DPHAN, 

Rodrigo Melo Franco de Andrade, a Colônia de Pescadores, como intermediária dos 

pescadores locais, ratifica o pedido de tombamento das ruínas do Recolhimento de 

Santa Teresa44. 

Enquanto isso, na praia de Itaipu, continuavam a permear a tradição da pesca 

artesanal e a vida calma e pacata da beira do mar, dentre tantos outros pescadores, seu 

“Caboclo”, Aurelino Pereira de Souza45, Natalino, “Manoelzinho”, Manoel Lopes Dutra 

e “Bila”, Irenio Jose Pereira46. 

No local em que outrora se encontrava a pracinha de Itaipu, estavam antes 

localizados os barcos de pesca dos pescadores do “Arraial de Itaipu” (MACHADO, 

2000, p.38-39), o que revela que todo o bairro de Itaipu estava historicamente ligado a 

tradição pesqueira e com ela vivia a dialogar.  

                                                                 

43
 Cf. MACHADO DE MENDONÇA, Lerni, op. cit., p. 39.  

44
 Informação ext raída dos painéis do Museu Arqueológico de Itaipu, o MAI, através de visita guiada. 

45
 Nomes fornecidos pela comunidade pesqueira local.  

46
 Cf. MACHADO DE MENDONÇA, Lerni, op. cit., p. 39.  
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Foi apenas em 1955 que o processo de tombamento das ruínas do 

Recolhimento se encerrou, sendo aquele tombado e havendo, em seguida, a 

desocupação pacífica dos pescadores que ocupavam aquele local. Ao redor das ruínas – 

agora tombadas –, as ocupações pesqueiras no Canto eram cada vez mais frequentes.      

Afinal, a proximidade com o mar e a facilidade para a guarda e vigia dos materiais de 

pesca fizeram com que aquele espaço se tornasse o local ideal para que os pescadores lá 

resolvessem ocupar. 

Em linhas gerais, a Região Oceânica, na década de 50, ficou marcada pelo 

fracasso dos planos de loteamento locais. Itaipu, com o idealizado “Cidade Balneária de 

Itaipu”, foi exemplo deste insucesso, que não restou deflagrado apenas em vias 

registrais e procedimentais, uma vez que não se pautou na legislação vigente47, como 

também em termos de expressão das novas propriedades.  

Isto porque, em Itaipu, não obstante o loteamento tentado tenha atraído 

compradores e repassado a titularidade de vários lotes à outras pessoas, ainda que com a 

precariedade registral do terreno, o que se viu foi um cenário de completo descaso. 

Ainda, aqueles que se diziam “donos” daqueles lotes não só não o ocupavam, como 

também acabavam os revendendo, os abandonando, os doando ou até mesmo os 

passando por herança. 

Embora o Loteamento Cidade Balneária de Itaipu não tenha sido reconhecido 

como exitoso, neste momento, a acentuação nos parcelamentos do solo em Niterói fez 

com que o Município48 tivesse que pensar em formas de se regulamentar esse processo. 

Assim, vieram os decretos municipais nº 815, de 1954, nº 855, de 1954 e 959, de 1955, 

que criaram uma Comissão Especial para aprovação dos projetos e, estabeleceram, 

dentre outras providências, a metragem de um lote mínimo e a reserva de algumas áreas 

para uso comercial. 

Este cenário de muita especulação, mas pouquíssima ocupação fez “nascer um 

terreno fértil” ao aparecimento de muitos posseiros49 e grileiros50, que se apresentavam 

não só a população local, mas também aos “entusiastas” de Itaipu como os verdadeiros 
                                                                 

47
Decreto nº 3.079, de 15 de setembro de 1938. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d3079.htm>Acesso em: nov. de 2017.  
48

 Folha 86, do Processo nº 0014718-21.2015.8.19.0212, da 1ª Vara Cível da Regional da Região 

Oceânica da Comarca de Niterói-RJ. 
49

 Cf. MACHADO DE MENDONÇA, Lerni, op. cit., p. 39.  
50

 Pizarro foi lembrado pela população pesqueira local de Itaipu como um grileiro que se apresentou à 

Itaipu e aos poucos ocupantes do local como dono de boa parte daquelas terras. Principalmente, das terras 

correspondentes ao Canto de Itaipu e a praia de Itaipu, como um todo. 
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donos de Itaipu, fazendo diversas promessas e negociações, até mesmo com os então 

ocupantes daquela região. 

É neste contexto que surge um nome muito misterioso na história de Itaipu. Era 

Francisco Pizarro51, conhecido como o “dono do mar”, pois dizia-se dono daquelas 

terras e disposto a comercializá- las. Apresentou diversos documentos, alegando estarem 

aquelas terras em seu nome, segundo o relato de pescadores locais que ainda vivem em 

Itaipu52. Dentre suas grandes negociações, está a construção do Hotel Balneário de 

Itaipu53, no lugar onde antes existia a pensão da Tionília54. 

Em buscas a documentos e registros cartoriais da época, Pizarro não é um 

nome ou um sobrenome que apareça como titular de direito real próprio de nenhuma 

daquelas terras de Itaipu. No entanto, acredita-se que este foi um dos mais conhecidos 

grileiros que apareceram na região, principalmente após o lançamento, em 1945, do 

projeto “Cidade Balneária de Itaipu”.  

Em recortes de jornais da década de sessenta55, Francisco Pinto Pizarro da 

Gama Lobo aparece como o homem da Companhia de Desenvolvimento Territorial 

responsável por grilar terrenos de marinha. Ele foi acusado de constituir uma “gang” 

junto com outros escreventes de cartório da época, como Aubert Coulamy, Cândida de 

Souza Guimarães e Maria Bastos de Albuquerque. Estes últimos aparecem como 

adquirentes da Fazenda de Itaipu, em sua cadeia dominial. Assim como seu nome, 

outros aparecem, como o de Penteado, Mendonça e Eugênio Mendes, que se dizia dono 

da Lagoa de Itaipu56. 

Pizarro e os demais foram acusados de, em desrespeito aos Decretos-Leis nº 

2.940, de 1940 e 3.438, de 1941, que regulavam as formas de ocupação e aforamento 
                                                                 

51
Francisco Pinto Pizarro da Gama Lobo aparece em recortes de jornais da década de 60 como o homem 

ligado a Companhia de Desenvolvimento Territorial e responsável pela grilagem de terras da Orla de 

Itaipu. Ele também foi citado em uma obra que estudava a hidrografia de Itaipu, à época, como um dos 

donos da Lagoa de Itaipu. Fonte: OLIVEIRA, Lejeune P. H. de. Estudo hidrobiológico das lagoas de 

Piratininga e Itaipú. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, vol. 46, no 4, Rio de Janeiro, p. 684. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/mioc/v46n4/tomo46(f4)_673-718.pdf>. Acesso em: nov. de 

2017. 

52
 Conta o pescador “Chico”, Jorge Nunes de Souza. 

53
Pizarro prometeu a Tionília, moradora antiga de Itaipu, advinda de família pesqueira, que construiria 

uma casa no local onde hoje é o chamado “Canto de Itaipu”. De fato, na década de 50, a casa foi 

construída e Tionília fo i a primeira moradora do Canto. 
54

 História relatada pelo pescador Chico, o senhor Jorge Nunes de Sousa, neto de Tionília e ainda morador 

de Itaipu. 
55

 Pescadores ameaçados de despejo: Interventor denuncia “grilagem” de terras da União em Itaipu. 

Jornal “A Tribuna”, ano XXXI, Número 3.782, Niteró i, 1967.  
56

 MACHADO DE MENDONÇA, Lern i. Os 500 anos da Região Oceânica (1500-2000). Niteró i: mimeo, 

2000, p. 39. 
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dos terrenos de marinha, registrarem as terras da antiga Fazenda de Itaipu, já ocupadas 

pelos pescadores e a eles assegurada, no cartório de Registro de Imóveis de 

Niterói.Seriam, essas escrituras, portanto, fraudulentas. Teria, o grileiro, ainda, atuado 

como procurador de diversas vendas posteriores perante a Cia. de Desenvolvimento 

Territorial LTDA. 

Por uma perspectiva mais ampla, com a chegada da Companhia de 

Desenvolvimento Territorial e outras empresas “sucessoras” das grandes fazendas, 

apesar de prever-se uma era de transformação espacial e populacional sem volta na 

Região Oceânica, esta permaneceu quase inocupada até a década de setenta, quando foi 

construída a Ponte Rio-Niterói57. Esta convidou de vez atuais e futuros proprietários a 

ocuparem os lotes e terrenos adquiridos em Niterói, principalmente na Região Oceânica.  

É preciso ressaltar que, até então, as formas de ocupação das terras na Região 

Oceânica, principalmente em Itaipu, eram reguladas por diversos decretos 

contraditórios. Boa parte das terras registradas como pertencentes à Fazenda de Itaipu 

eram terrenos de marinha e já eram ocupados há anos por posseiros, como era o caso 

dos pescadores. Os terrenos de marinha eram passados em atos particulares, o que era 

ilegal e reprovável. No entanto, nesta época, os cartórios e seus escreventes não tinham 

qualquer rigor técnico e desrespeitavam, com frequência, as normas vigentes.  

Prova disso foi a necessidade do governador Eurico Dutra, em 1946, editar o 

Decreto Lei nº 9.76058, que transferiu ao Ministério da Fazenda o Serviço do 

Patrimônio, responsável pela identificação e demarcação de terrenos e terras da União, 

bem como de suas ocupações. Ela prometia acabar com a irregularidade e ilegalidade 

das ocupações nas chamadas terras devolutas, quando trouxe seus artigos 127 e 12859. 
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 A inauguração da ponte Presidente Costa e Silva, ou, como popularmente chamada, Rio -Niteró i, se deu 

em 1974 e passou a ligar as cidades do Rio e de Niteró i através de uma pequena travessia de 13,290km de 

extensão, que antes era feita por meio de um percurso de aproximadamente 100 km, por Magé ou, até 

mes mo, por travessias em balsas. Informações retiradas do site “Diár io do Rio de Janeiro”. LUCENA, 

Felipe. História da Construção da Ponte Rio-Niterói. Categorias: História, 2015. Disponível em: 

<www.diariodorio.com/historia-da-construcao-da-ponte-rio-n iteroi/>. Acesso em: nov. de 2017. 
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Decreto-Lei nº 9.760, de 05 de setembro de 1946. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del9760compilado.htm >. Acesso em: nov. de 2017.  

59
 Art. 127. Os atuais ocupantes de terrenos da União, sem título outorgado por esta, ficam obrigados ao 

pagamento anual da taxa de ocupação.  

     Art. 128.  O pagamento da taxa será devido a partir da inscrição de ocupação, efetivada de ofício ou a 

pedido do interessado, não se vinculando ao cadastramento do imóvel.      (Redação dada pela Lei nº 

13.139, de 2015)  

     § 4
o
 Caso o imóvel objeto do pedido de inscrição de ocupação não se encontre cadastrado, a Secretaria 

do Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão efetuará o cadastramento.     

(Inclu ído  pela Lei nº 13.139, de 2015)  Vigência 

http://www.diariodorio.com/historia-da-construcao-da-ponte-rio-niteroi/
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No entanto, o que era para beneficiar os ocupantes de fato – pescadores e 

posseiros, no geral –, por falta de normas necessárias à execução do decreto- lei, acabou 

por favorecer a Cia. de Desenvolvimento Territorial, que se inscreveu perante o SPU 

como ocupante daquela área, justamente por conta desse vácuo legal.  

Ao final da década de 50, Pizarro instala60, em Itaipu, o primeiro gerador de 

energia elétrica, no Canto de Itaipu, próximo à Praia de Itaipu. Ainda nesta época, 

dentro das ruínas do Recolhimento de Santa Teresa, a Companhia de Desenvolvimento 

de Itaipu manteve sua casa de motor, sob o argumento de que era proprietária daquelas 

terras61. 

Neste meio tempo, na década de 1960, relatamos pescadores62, que já 

ocupavam o chamado Canto do Prato63 – como se viu da ocupação das ruínas do 

Recolhimento de Santa Teresa e de outras poucas casas esparsas –, que perceberam um 

movimento de aproximação da sede da Colônia de Pescadores para o Canto de Itaipu. 

Na década de 60, ainda, o imóvel de ocupação pesqueira, que cedeu espaço à 

primeira sede da Colônia de Pescadores, já estava sendo ocupado pelas famílias que até 

hoje lá vivem. 

Em 1961, foi construída a atual sede da Colônia de Pescadores no Canto de 

Itaipu, com o posterior apoio da Superintendência de Desenvolvimento da Pesca 

(SUDEPE)64, e também a sede do posto de saúde local. A Senhora Penha65, esposa do 

primeiro interventor da Colônia, o Senhor Hildo Mello Ribeiro, foi a primeira 

enfermeira do posto local. 

Ainda neste período, segundo MENDONÇA (2000), o início do 

desenvolvimento da Região Oceânica trouxe muitos visitantes e embarcações para a 

área. Em Itaipu, em especial, em razão disso os pescadores começaram a ter que adaptar 

suas práticas pesqueiras, diante da dificuldade encontrada pelo aumento no número de 

banhistas nas praias. Um exemplo desta adaptação é a utilização das redes de “espera”, 
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 MACHADO DE MENDONÇA, Lern i. Os 500 anos da Região Oceânica (1500-2000). Niteró i: mimeo, 

2000, p. 42. 
61

 Disponível em: <http://maiibram.b logspot.com.br/p/historico.html>. Acesso em: nov. de 2017. 
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Lembra, o pescador “Chico”, Jorge Nunes da Souza, que é neste ano, em específico, após o tombamento 

do Museu Arqueológico e do Canto de Itaipu, que está atrelado não só ao histórico das ruínas do 

Recolhimento de Santa Teresa, em específico, mas também da cultura pesqueira local, que a Colônia de 

Pesca é transferida para o Canto de Itaipu, juntamente com o posto médico.  
63

 Local correspondente ao já citado Canto de Itaipu. 
64

 Consoante narrativa dos pescadores Jairo Augusto e Jorge Nunes de Souza, em conjunto com o 

pescador Ernesto. 
65

 Contou Jorge Nunes de Souza, pescador conhecido como “Chico”.  

http://maiibram.blogspot.com.br/p/historico.html
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colocadas ao mar ao anoitecer e retiradas ao amanhecer. Essa modificação, simples aos 

olhares externos, acabaram por provocar diversos conflitos66 entre os pescadores, que 

disputavam pelo espaço de disposição de suas redes e muitas vezes a colocavam em 

locais em comum, umas sobre as outras.  

A década de 70 inaugurou, de fato, uma época de muitas transformações para 

Itaipu e para Região Oceânica como um todo. Além do advento da ponte Rio-Niterói, 

outras diversas modificações começaram a afastar a identidade rural de Itaipu e de toda 

a Região Oceânica, dando-se início a uma tentativa de implementação de uma face 

urbano-desenvolvimentista. 

Neste momento, ganharam destaque as ocupações das chamadas áreas 

expansivas de Niterói – nome este que se deu à toda a Região Oceânica, devido ao 

afastamento do Centro, que já vinha recebendo um tratamento desenvolvimentista – e a 

necessidade de melhorias não só na pavimentação, como no saneamento básico da 

cidade67. 

Como ilustração deste período de desenvolvimento e crescimento urbano de 

Niterói, houve, no início da década de 70, a reabertura e o melhoramento da Estrada 

Velha de Itaipu68, que estima-se ter sido aberta na década de 5069. 

Exatamente por conta desse crescimento urbano que, nesta década, Niterói 

implementou seu primeiro Código de Planejamento Urbano e de Obras do Município de 

Niterói, através do Decreto 2.075, de 197070, em uma tentativa de regulamentar a 

política urbana local. 

Com a nova regulamentação, vários loteamentos foram anulados, modificados 

para adequassem a topografia local e novas áreas foram interditadas para construção, 
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 MACHADO DE MENDONÇA, Lern i. Os 500 anos da Região Oceânica (1500-2000). Niteró i: mimeo, 

2000, p. 42-A. 
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 Niteró i e sua História. Disponível em: <http://www.n iteroitv.com.br/guia/niteroi_historia.asp>. Acesso 

em: nov. de 2017. 
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FARIAS, José Mauro dos Santos; VIANA, Célio  Mauro, MACHADO, Marcello de Barros Thomé. A 

construção da hospitalidade turística na história da cidade de Niterói – RJ. Revista Hospitalidade. São 

Paulo, v. VIII, n. 1, p. 58-77, jan.-jun. 2011, p. 14. Disponível em: 

<https://www.revhosp.org/hospitalidade/article/viewFile/371/443>. Acesso em: nov. de 2017.  
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 Cf. MACHADO DE MENDONÇA, Lerni, op. cit., p. 39-A. 
70

 Folha 86, do Processo nº 0014718-21.2015.8.19.0212, da 1ª Vara Cível da Regional da Região 

Oceânica da Comarca de Niterói-RJ. 
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como o que ocorreu com a Fazenda de Piratininga, por força dos Decretos Municipais 

nº 1.780/1970, nº 2.792/1977 e nº 2.765/197671. 

Foi um tempo marcado pelo aparecimento das grandes companhias de 

loteamento72, não obstante algumas já se encontrassem pela Região Oceânica, como era 

o caso da TERRABRAZ no Engenho do Mato e da Companhia de Desenvolvimento 

Territorial, em Itaipu. Viu-se aumentar, igualmente, o número de posseiros, que 

causaram um verdadeiro caos imobiliário nesses locais, revendendo terras cuja 

titularidade nunca possuíram. 

Esta “expansão” da Região Oceânica começou a arredar da beira da praia os 

pescadores de Itaipu, levando-os a procurar ocupar as zonas rurais mais afastadas, como 

o Engenho do Mato73. 

Em Itaipu, como sucessora da Companhia de Desenvolvimento Territorial, 

ergue-se o Grupo VEPLAN, conhecido e registrado como Veplan Imobiliária LTDA74, 

para assumir não só o fracassado plano de loteamento de 1945, mas pretendendo 

remodelar todo o espaço por ela encontrado. Fundada em 1963, por José Isaac Peres75, a 

Veplan Imobiliária, que no meio da década de 70, se transforma em Veplan-Residência, 

era conhecida por seus grandes empreendimentos e sua ousadia perante o mercado 

imobiliário. 

Embora Itaipu já estivesse estado, em um passado não tão longínquo, sob 

ameaça dos grandes empresários do mercado imobiliário, o aparecimento da Veplan nas 

regiões de Itaipu e, posteriormente, Camboinhas, trasmutou não só a até então Laguna 

de Itaipu, mas todo aquele espaço. Este processo foi possibilitado não só por um cenário 

externo que impulsionava a urbanização das áreas expansivas de N iterói, mas também 

por um contexto político favorável, durante o mandato do Prefeito Moreira Franco, ao 

estabelecimento e crescimento daquela empresa naquele local76. 

                                                                 

71
DECHELETTE, Is mael Andrés Stevenson. “TEM UMA CABEÇA DE BURRO EM ITAIPU”: 

conflitos entre pescadores artesanais e a urbanização na orla marítima de Niterói”. Projeto de Doutorado 

PPGA -UFF, 2016, p. 7. 
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 Cf. MACHADO DE MENDONÇA, Lerni, op. cit., p. 43.  
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 Cf. MACHADO DE MENDONÇA, Lerni, op. cit., p. 42.  
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 MANESCHY, Osvaldo. Nova ameaça ecológica atinge hoje a Região Oceânica. Há 40 anos, Niterói 

vivia o seu maior crime ambiental. Aterros e Canal reduziram à metade espelho d’água de Itaipu e 

Piratininga. Jo rnal Toda Palavra, ano II, nº 22, nov. de 2017, p. 5.  
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 Disponível em: <http://multiplan.co m.br/pt-br/a-empresa/historia>. Acesso em: nov. de 2017. 
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 Cf. MACHADO DE MENDONÇA, Lerni, op. cit., p. 43.  
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Esse movimento de avanço do mercado imobiliário nas áreas expansivas de 

Niterói é impulsionado com a conclusão e inauguração da Ponte Rio-Niterói77, em 

1974, abrindo de vez os portais da cidade aos investidores, curiosos e novos adeptos. 

A chegada da Veplan e de outras empresas nas regiões de praia e nos interiores 

da Região Oceânica não se deu de forma pacífica78. Em diversos locais que estas 

empresas se propuseram a construir já estavam ocupados por pescadores, lavradores e 

até mesmo outros moradores. Assim, quando não tentavam retomar essas áreas através 

do pagamento de preços extremamente baixos, as grandes empresas, como a Veplan, 

utilizavam-se de ameaças79 na tentativa de expulsar os pescadores e outros que ali 

viviam de seus lugares. 

No meio da década de 70, já era possível enxergar diversas das transformações 

provocadas pela Veplan Residência. Uma de suas principais áreas de intervenção foi a 

Lagoa de Itaipu, que foi dragada e teve boa parte de suas margens aterradas 80 para 

atender a um plano de loteamento futuro, idealizado pela empresa. Também, foi neste 

momento que foi aberto, definitivamente, o canal de Itaipu, ligando a Lagoa de Itaipu ao 

mar através da colocação de dois paredões de pedras, separando a recente Camboinhas 

de Itaipu. 

Foi retirado dos pescadores locais, mais uma vez, a autonomia por eles nutrida 

de “manipular” a Lagoa de Itaipu, fonte de seus sustentos, de suas pescarias, abrindo-a 

para o mar apenas quando lhes era conveniente e oportuno. Estavam os pescadores 

reféns, novamente, do mercado imobiliário.  

No final de 1976, a Veplan Residência conseguiu aprovar o seu “Plano 

Estrutural” de loteamento, submetendo-o à Prefeitura de Niterói, diante de diversos 

pareceres favoráveis obtidos perante autoridades e órgãos técnicos em Niterói81. Dentre 

eles, estavam o Serviço do Patrimônio Histórico da União (SPU), o Departamento 

Nacional de Obras de Saneamento (DNOS), a Marinha, a Superintendência Estadual de 

Rios e Lagoas (SERLA) e a Fundação Estadual de Estudos do Meio Ambiente 

(FEEMA). 
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LUCENA, Felipe. História da Construção da Ponte Rio-Niterói. Categorias: História, 2015. Disponível 

em: <www.diariodorio.com/historia-da-construcao-da-ponte-rio-niteroi/>. Acesso em: nov. de 2017. 
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 Conta o pescador Jorge Nunes de Souza, “Chico” e Rosilene Augusta da Silva, mo radora do casarão 

localizado no "Lote 12”, da atual Rua Max Albin, em Itaipu, outrora primeira sede da Colônia de 

Pescadores. 
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 Cf. MACHADO DE MENDONÇA, Lerni, op. cit., p. 43.  
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 Cf. MACHADO DE MENDONÇA, Lerni, op. cit., p. 43-A. 
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 Cf. MANESCHY, Osvaldo. Op. cit, 2017, p. 6.  

http://www.diariodorio.com/historia-da-construcao-da-ponte-rio-niteroi/
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O “Plano Estrutural”, proposto pela Veplan, consistia em projeto de loteamento 

de, aproximadamente,6 milhões de metros quadrados82 e objetivava a criação de um 

novo bairro, moderno, urbanizado e planejado. A promessa era de um investimento 

milionário. O plano foi aprovado e levado até o fim, havendo a venda e construção dos 

terremos adquiridos pela Veplan. 

Para tanto, a empresa cercou a praia de Itaipu e de Camboinhas83na tentativa de 

demarcar não só a titularidade das terras, mas como forma de expulsar os até então 

ocupantes da área. Muitos dos pescadores que ocupavam há anos parte da duna grande e 

as áreas envoltas da Lagoa de Itaipu foram retirados de suas casas 84. 

A Lagoa de Itaipu sofreu mais uma vez com a ambição do Grupo Veplan 

Residência, que já havia dragado85 as áreas de fundo da lagoa e o material retirado havia 

sido utilizado como aterro para demarcação de uma nova margem para a lagoa. Esse 

processo de aterramento teria sido feito pela empresa contratada TRATEX.  

Em poucos meses, ainda, a Duna Grande, ao lado da Lagoa de Itaipu, havia 

sido devastada e aplanada pelos tratores da empresa Veplan, que utilizavam a areia da 

Duna como material de aterramento das margens da Lagoa.  

A iniciativa de tombamento86 da Duna Grande, na condiçãode sítio 

arqueológico, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)87, 

em 1976, foi capaz apenas de frear e retardar toda a destruição que vinha acometendo os 

entornos da Lagoa e da Praia de Itaipu. 

Ainda em 1976, teria sido fundada da Associação Livre dos Pescadores e 

Amigos da Praia de Itaipu, a ALPAPI. Esta surge como forma de dar representatividade 

e autonomia aos pescadores de Itaipu, que não se sentiam ver acolhidas suas demandas, 

por completo, pela Colônia de Pescadores.  
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 Cf. MANESCHY, Osvaldo. Op. cit, 2017, p. 5.  
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 Conta os pescadores Jairo Augusto e Jorge Nunes de Souza, o “Chico”.  
85

 Cf. MANESCHY, Osvaldo. Op. cit, 2017, p. 6.  
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 O processo de tombamento da Duna Grande, Processo nº 1.216-T-87, enquanto sítio arqueológico, está 

em aberto desde 1986. No entanto, este monumento recebe a proteção da Lei Federal nº 3.924, de 1961, o 
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http://portal.iphan.gov.br/dicionarioPatrimonioCultural/detalhes/52/diretoria-do-patrimonio-historico-e-
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Foi em 197788que foi inaugurado o Museu de Arqueologia de Itaipu – MAI 

sobre as ruínas do Recolhimento de Santa Teresa, tombado pela Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional em 1946. Este veio a ser implementado como uma forma 

de integração daquele espaço com o seu entorno, devido ao entrelaçamento do seu 

histórico com os ocupantes de Itaipu. Seria uma atuação interna, mas principalmente 

externa, a fim de proteger e resguardar toda a histórica e cultura local.  

E em meio a tanta destruição e degradação histórica e cultural em Itaipu que, 

durante a abertura de uma estrada para Camboinhas, em 1978, descobriu-se um 

sambaqui89, parcialmente destruído pelas obras, na área que hoje é encontrado o sítio 

arqueológico da Duna Pequena90. 

Ainda neste ano, teriam os pescadores91 do Canto de Itaipu travado uma briga 

com a Colônia de Pescadores que, ao invés de representarem o interesse da coletividade  

e assegurar a ocupação histórica e a permanência pesqueira naquele lugar, cedeu às 

pressões do mercado imobiliário e passou a permitir que outras pessoas, que não 

pescadores ou moradores antigos de Itaipu construíssem naquela região. Este momento 

vem a consagrar a ilegitimidade e a não representatividade da Colônia de Pescadores, 

reforçando a força e necessidade da ALPAPI. 

Foi neste momento que, também por conta da ameaça à Duna Grande, à Lagoa 

de Itaipu e às ocupações pesqueiras em Itaipu, nasceu a construção de um argumento 

ecológico-social de proteção e de permanência enquanto necessidade de resguardar todo 

legado histórico-cultural ali construído. 

Não bastasse toda devastação provocada em Itaipu, o final da década de 1970 é 

marcado pelo sucesso do “Plano Estrutural” da Veplan Residência. Isto porque, com o 

apoio das forças locais e contando com a procura de seus empreendimentos, os terrenos 

da Veplan foram vendidos, em sua maioria e, diferentemente da década de 1940, 

regularizados em registros cartoriais.  
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 Localizada do outro lado do Canal de Itaipu, p róximo às margens do canal, no lado de Camboinhas. 
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 Relataram os pescadores “Chico” e “Maurinho” as dificuldades encontradas desde aquela época perante 

o controle, a falta de diálogo e a ausência de representação dos interesses pesqueiros na Colônia de 

Pescadores de Itaipu. 
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Não é à toa que muitas das certidões dominiais de imóveis em Itaipu, próximos 

a praia, tem o seu registro e sua matrícula aberta após a metade  da década de 1970. 

Assim, falou-se de um período de regularização e implementação do plano de 

loteamento da Veplan-Residência. 

Como consagração dessa década de modificações, de urbanização excessiva e 

de loteamentos incansáveis, o então prefeito de Niteró i, Moreira Franco, por meio da 

Lei Ordinária nº 244 de 198092, regularizou, de vez, todos os loteamentos realizados nos 

anos anteriores, com a condição de já estarem inscritos na Fazenda Municipal e que já 

existisse um plano de arruamento aprovado para o local. 

Em suma, a chegada da Veplan em Itaipu veio a representar a tentativa de 

implementação de uma nova “cara” para aquele espaço, transformando-o em um campo 

público-privado. Isto, porque como se pode ver de todo o histórico já traçado, ainda que 

a Companhia de Desenvolvimento Territorial tivesse almejado transformar Itaipu com o 

seu plano de Loteamento “Cidade Balneária de Itaipu”, o loteamento fracassou em 

termos estruturais. 

 

Figura 1: 

Imagem de Satélite de Itaipu 

manipulada pela 

pesquisadora Luciana Loto, 

reproduzindo as ocupações 

da década de 1930, através 

de relatos de pescadores e 

moradores locais. 

 

A imagem acima revela Itaipu ainda na década de trinta, bem no começo de 

todo esse relato histórico. É interessante observar como se davam as ocupações daquele 

lugar. A elipse representa as ocupações pesqueiras próximas a Duna Grande, dando-se 

destaque a ocupação de três famílias de pescadores: Silva, Nunes de Souza e Lopes 

Dutra. O triângulo representa as ocupações pesqueiras na praia de Itaipu, onde passou a 
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<https://leismunicipais.com.br/a/rj/n/niteroi/lei-ord inaria/1980/24/244/lei-ord inaria-n-244-1980-d ispoe-

sobre-os-loteamentos-realizados-na-area-urbana-desde-que-suas-unidades-estejam-inscritos-na-fazenda-

municipal-e-exista-arruamento-aprovado-para-o-local.html>. Acesso em: nov. de 2017.  



29 
 

ser Camboinhas, com a abertura do Canal de Itaipu e colocação de um molhe de pedras 

na década de 70. O retângulo representa o início da ocupação pesqueira no Canto de 

Itaipu, com as poucas casas próximas ao Recolhimento de Santa Teresa.  

Nesta imagem, vê-se que Itaipu se organizava de um jeito todo particular. Com 

poucas ruas e ainda poucas casas, as ocupações pesqueiras eram mais espaçadas e a 

ideia de propriedade crescia independentemente dali. Isto, porque contam os pescadores 

que as casas eram construídas e transmitidas em um regime de hereditariedade, muito 

distinto daquele regime de vendas e especulação que o mercado tentou implementar na 

região a partir da década de 40. 

Com o passar dos anos, até a década de 70, Itaipu continuava a ser um lugar de 

pescadores, embora as políticas urbanas implementadas e as práticas de ameaças dos 

agentes loteadores tivessem “forçado” os pescadores a se concentrarem no Canto Sul de 

Itaipu, o “Canto do Prato”. Foi ali que os pescadores criaram mais um de seus lugares 

em Itaipu, dando vida a Vila de Pescadores.  

Com a chegada da Veplan, na década de setenta, o espaço foi, de fato, 

transformado. O assoreamento da Lagoa de Itaipu e a ampliação forçada de sua margem 

foi apenas uma dessas transformações. A mais significativa, no entanto, foi ver sendo 

implementado um mapa de loteamento que ignorou todo o histórico de Itaipu. Até a 

Duna Grande havia sido loteada, mesmo estando em processo de tombamento pelo 

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.  

Esse loteamento veio acompanhado de uma nova política de planejamento 

urbano, movida pela prefeitura. Em 1980, a Veplan cede à Prefeitura, sob o comando de 

Moreira Franco, algumas das áreas por ela obtidas por meio de herança do “Cidade 

Balneária de Itaipu” para que fosse possibilitado a construção de um novo bairro de elite 

por aquela almejado. Assim, caberia a prefeitura transformar todo aquele espaço priva 

em público, construindo avenidas, ruas, praças e fazendo de Itaipu o lugar previsto no 

Plano Estrutural. 

Em 1985, reforçando ser Itaipu um lugar de pescas e pescadores, o Canto de 

Itaipu resiste a todas essas novas formas, sendo tombado 93 pelo INEPAC – Instituto 

Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado do Rio de Janeiro, estando 

protegido o “litoral do município de Niterói, que resistiu ao processo de parcelamento 
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 Processo Admin istrativo E-18/300.459/85 
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inadequado do solo, cuja ocupação mantém ainda uma relação harmoniosa com a 

paisagem natural circundante, formada (...) aldeamento dos pescadores 94”. 

Nestas muitas promessas de transformações, alguns dos espaços de Itaipu 

foram previstos como áreas de uso comercial, como era o caso do quarteirão formado 

pela Avenida Francisco da Cruz Nunes, Rua Max Albin, Rua P. M. de Souza e Rua 

Carlos Cardoso., o que justificaria a previsão urbana de pistas duplas para o local.  

 

 

 

Figura 2: Imagem do 

loteamento promovido 

pela Veplan, em Itaipu, 

retirado da fl. 81, do 

Processo nº 1.216-T-87, 

de tombamento da Duna 

Grande pelo IPHAN. 

 

 

 

 

 

 

A imagem acima demonstra como teria ficado Itaipu, após a implementação do 

Loteamento “Cidade Balneária de Itaipu” e do Plano Estrutural, ambos possibilitados 

pela Veplan-Residência.  

O quarteirão que tem a área circulada em vermelho corresponde ao 

mencionado no parágrafo anterior. A elipse vermelha retrata a casa de três famílias de 

pescadores que ocupa essa região de Itaipu desde a década de vinte. Esta ocupação já foi 

muito falada durante o relato histórico, visto que é neste lugar que se deu a primeira 

sede da Colônia de Pescadores. Este é o lugar das famílias Silva, Nunes de Souza e 

Lopes Dutra há, pelo menos, cem anos.  

Quando confrontadas as figuras 1 e 2, a área em vermelho da Figura 2 

corresponde a mesma área em vermelho da Figura 1. Assim, conclui-se que a ocupação 

pesqueira permanece naquele lugar, mas o entorno muito se modificou. O novo plano de 
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Litoral fluminense: canto sul da praia de Itaipu e Ilhas da Menina, da Mãe e do Pai. Número do 

processo: E-18/300.459/85. Disponível em: 

<http://www.inepac.rj.gov.br/index.php/bens_tombados/detalhar/139>. Acesso em: nov. de 2017.  
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Loteamento e as políticas urbanas da década de setenta colocaram essas famílias de 

pescadores em dois espaços de natureza completamente diferente. As casas de 

pescadores passaram a estar em parte, dentro da rua e, em outra parte, dentro de um lote 

de terras privado, o Lote 12. 

Diante de todo narrado, é fácil observar que a Rua e o Lote foram 

“construídos” sobre a ocupação de três famílias de pescadores. É neste lugar que mora o 

conflito do presente trabalho. É no Lote 12, um lote de terras criado pelo plano de 

loteamento “Cidade Balneária de Itaipu” na década de setenta, onde três famílias 

pesqueiras ocupam desde a década de vinte.  

Este conflito, fruto de anos de aquisições fundiárias fraudulentas e loteamentos 

desordenados, em completa desconformidade com as leis vigentes, virou processo em 

2015 quando, após um ato de doação, a área ocupada pelos pescadores passa a ser 

reivindicada por uma Loja Maçônica. Mas o processo também ignorou histórico e as 

formas de ocupação local, fazendo valer as leis e os interesses atuais.  

 

III – O PROCESSO DO “LOTE 12”: A OCUPAÇÃO E A PERMANÊNCIA 

PESQUEIRA SOB A ÓTICA DO DIREITO 

 

Diante de todo o cenário já traçado, é possível começar a se pensar na 

judicialização do chamado “Lote 12” sob outras perspectivas.  

Assim, faz-se necessário apresentar o conflito travado – os agentes envolvidos, 

o lugar, o momento e as demais condições – a fim de analisar de que modo os direitos 

existentes nesta relação foram retratados dentro do processo judicial.  

O “Lote 12” passou a existir no mundo cartorial em 1976, com a abertura da 

matrícula do referido imóvel, nº 86295, perante o Cartório do 16º Ofício de Niterói. Este 

foi um dos muitos lotes gerados pela regularização do plano de loteamento “Cidade 

Balneária de Itaipu”, idealizado pela Companhia de Desenvolvimento Territorial em 

meados da década de 1940, mas realizado pelo Grupo Veplan-Residência, ao final da 

década de 1970. 
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 Informação ext raída de Cert idão Vintenária do Lote nº 012, da quadra 021, com “frente para Rua A”, 

do loteamento denominado “CIDADE BALNEÁRIA DE ITAIPU”, Talão nº  007.994, matrícula nº 862, 

do Livro 2-C, fls. 262, PMN Nº 050.013-2, obtida no 16º Cartório de Registro de Niteró i, cujo primeiro 

nome da cadeia dominial e responsável pela abertura da matrícula é do adquirente José Iglésias 

Rodriguez. 
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Ocorre que muito antes de haver qualquer loteamento e de existir, de fato, Lote 

12, aquele já era um lugar de pescador. Isto, porque o Lote 12 foi estabelecido e 

demarcado sobre uma das centenárias ocupações pesqueiras de Itaipu, cortando, 

imaginária e cartorialmente, em parte, a casa construída, no século XIX, pelos 

descendentes das famílias pesqueiras que hoje lá vivem. 

Os pescadores ocupam o entorno da Lagoa e da Praia de Itaipu antes mesmo do 

século XX, enquanto aquela região ainda integrava o patrimônio da grande Fazenda de 

Itaipu, em uma espécie de regime de tolerância e permanência nutrido pelos 

proprietários da fazenda, como foi o caso de João Mendes, com o passar dos anos.  

Com esta ocupação específica, que está localizada em parte do Lote 12, não se 

fez diferente. Aquela ocupação tem pelo menos 90 anos, ainda que a estrutura do 

casarão que ainda hoje abriga as famílias pesqueiras revele ser em momento muito 

anterior a sua construção96. 

A história revela que aquele casarão que ainda hoje resiste se fez e faz mais 

que apenas moradia de pescadores. É que ele é símbolo da ocupação pesqueira em 

Itaipu, servindo como sede da primeira Colônia de Pescadores de Itaipu, ainda na 

década de 20, e também como espaço de acolhimento daqueles pescadores que vinham 

buscar em Itaipu o seu lugar junto ao mar e a pesca artesanal.  

Por vezes, o quintal do casarão serviu como espaço comum da Colônia de 

Pesca e de outros pescadores que ocupavam áreas próximas. Nele foram realizadas 

confraternizações, instaladas oficinas de manutenção de redes de pesca e até mesmo 

fez-se espaço para a guarda dos barcos de pesca, antes mesmo deles irem colorir a orla 

da Praia de Itaipu. 

E antes mesmo de se falar em cadeia dominial, já existia naquele lugar um 

histórico de transmissão familiar, sempre no sentido de se preservar a tradição pesqueira 

em Itaipu. Aquele, que era e continua sendo lugar de pescador, vem sendo, por todos 

esses anos, ocupado pelas famílias Silva e Nunes de Souza, conforme estudo da 

genealogia local97, realizada pelo NUPIJ – Núcleo de Pesquisas sobre Práticas e 

Instituições Jurídicas, da Universidade Federal Fluminense. 

                                                                 

96
 Em estudo e trabalho realizado por pesquisadores e colaboradores do Museu de Arqueologia de Itaipu, 

verificou-se que a estrutura do casarão seguia um modelo do século XIX, que valia-se de paredes grossas, 

com telhas modeladas nas “coxas” e utilizando-se de óleo de baleia como liga para a construção. 

97
Ilustrada na Contestação, fls. 94, do Processo Judicial nº 0014718-21.2015.8.19.0212, que tramita 

perante a 1ª Vara Cível da Regional da Região Ocêanica da Comarca de Niteró i/RJ.  
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Verificou-se que a família Silva chegou em Itaipu ainda no século XIX, através 

de Porphirio Augusto da Silva, pescador, que se casou em 1926 com Julieta Antonia 

Neiva, passando a morar em uma das casas em frente à Duna Grande de Itaipu. Desta 

união, nascem 04 filhos – Waldemar Augusto da Silva, Elio Augusto da Silva, Cecília 

Augusto da Silva e José Augusto da Silva. Este último nasceu em 1930 já em uma das 

casas de ocupação pesqueiralocalizadas em parte do Lote 12, na atual Rua Max Albin, 

em Itaipu. 

José Augusto Nunes casou-se com Nazareth Rodrigues Lopes, filha de 

pescador, em 1956, e dessa união nasceram 09 filhos, dentre os quais, 07 passaram a 

viver e ainda vivem em uma das casas do Lote 12. São eles: Rosimere, Gustavo, Jairo, 

Jaime, Jailton, Julio e Leandro. 

Da família Nunes de Souza98, que também teria chegado ao Lote 12 na mesma 

época, tem-se um histórico de ocupação mais diversificado. O primeiro ocupante foi a 

família pescador José Pereira, o seu Bila. Em seguida, veio a família do pescador 

Isolino, que veio de Friburgo e se casou com Teresa, tendo 11 filhos, sendo um deles 

Jorge Nunes de Souza, o seu Chico. 

Nesta época, ainda funcionava a Colônia de Pescadoresnas ocupações 

existentes no ainda não criado Lote 12. Mas em 1961, com a transferência da Colônia 

para o Canto de Itaipu, junto se mudam as famílias de Bila e Isolino, criando um vazio 

ocupacional, que logo foi preenchido por Seu Cravinho, Orestes Joaquim da Costa, 

comerciante e dono de uma venda em Itaipu – “Secos e Molhados”.  

Orestes juntou-se com EurelinaMacrina de Barros, tendo cinco filhos juntos, 

sendo um deles Hamilton. Em 1980, quando seu Cravinho vem a falecer, a família deles 

resolve desocupar sua porção naquele lugar, momento em que Sandra, esposa de Jorge 

Nunes, o seu Chico, toma posse do imóvel e passa a viver ali.  

Essa transmissão de posses tipicamente pesqueiras, que já chega a três 

gerações, é uma das certezas que ficam marcadas neste lugar, que pertence a Itaipu em 

sua integralidade, seja pela sua importância histórica ou pela sua relevância social.  

A partir de 70, com a chegada do Grupo Veplan-Residência, a criação de sua 

subsidiária – Veplan-Residência Companhia de Desenvolvimento de Turismo 

Territorial Itaipu– e com a instituição de uma nova separação dos espaços existentes em 
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 Ilustrada na Contestação, fls. 94, do Processo Judicial nº 0014718-21.2015.8.19.0212, que tramita 

perante a 1ª Vara Cível da Regional da Região Oceânica da Comarca de Niteró i/RJ. 
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Itaipu, o plano de Loteamento “Cidade Balneária de Itaipu”99, recém implementado e 

regularizado somou-se ao Plano Estrutural aprovado perante a Prefeitura de Niterói para 

modificar, de vez, o cenário de Itaipu.  

Assim, com os loteamentos e com a atuação conjunta da Prefeitura no 

estabelecimento de um planejamento de infraestrutura e urbanismo em Itaipu, as 

ocupações históricas já existentes passam a inexistir para fins de demarcações no geral. 

Lotes, ruas, canteiros e praças são sobrepostos a diversas moradias pesqueiras, 

desrespeitando qualquer histórico de organização espacial já definido naquela época. 

É dentro desse processo de urbanização e de loteamento que nasce a 

problemática central do presente trabalho. No meio da ocupação pré-existente dos 

pescadores das famílias Silva e Nunes de Souza surge, da noite para o dia, uma rua e um 

lote – o “Lote 12”. 

Assim, o que era tradicional, comum e histórico se transforma, repentinamente, 

em desordem e ilegalidade. E com o caminhar dos anos, as construções nos lotes ao 

entorno deixam isso cada vez mais claro.  

 

Figura 3 – Em verde, está 

retratado o Lote 12, que pega parte 

da ocupação pesqueira tradicional 

das famílias Silva e Nunes de 

Souza, bem como seu quintal; Em 

vermelho, está retratada a casa 

ocupada pela família dos 

pescadores locais desde, pelo 

menos, o início do século XX; Em 

amarelo, está retratada a quadra 21, 

assim estruturada em 1945 nos 

moldes do projeto “Cidade 

Balneária de Itaipu”, com 

destinação inicial para servir como 

área comercial, mas regularizada 

como área residencial no bojo do 

Plano Estrutural proposto pela 

“Veplan-Residência”, aprovado em 

1980. 

 

 

Esse espaço que com o passar dos anos se transformou também em um lugar de 

pesca e de pescadores sofreu com diversas modificações estruturais imperceptíveis aos 

olhos externos, mas existentes nos papéis – mapas, leis e planos de urbanização, 

conforme fica evidenciado na Figura 3. 
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 Loteamento inscrito na Prefeitura Municipal de Niterói sob o nº 050013-2. 
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É fruto dessas modificações o conflito travado, em 2015, entre as famílias de 

pescadores que ocupam o Lote 12, nas suas mais diversas formas, e uma Loja 

Maçônica, que recebe o lote em doação no ano de 2014. Do lado de lá, o direito de 

permanecer e continuar a ocupar. Do lado de cá, a reintegração da posse e o direito de 

construir. 

No início de 2015, as famílias de pescadores receberam a visita de um homem 

- se disse enviado pela Loja Maçônica –, que informou aos familiares que aquele lugar 

pertencia agora a maçonaria em razão de uma doação realizada pela antiga proprietária, 

a empresa Equipe Projetos e Soluções Ltda.  Disse que a Loja tinha a pretensão de 

construir, naquele espaço, a sua primeira loja física.  

De início, foi-se tentado, por parte da Loja Maçônica, uma composição do 

conflito. Para tal, eram realizadas visitas periódicas, sempre informando que a ideia era 

não haver uma briga judicial pelo lote. Como proposta, estava a construção de uma 

servidão de passagem para as famílias pesqueiras no Lote 12. Como essa proposta não 

foi aceita, as visitas da maçonaria ao Lote 12 pararam.  

Em março de 2015, os pescadores do Lote 12 receberam uma notificação com 

ordem de demolição de suas casas, por estarem elas localizadas em parte da Rua 

Permínio de Souza. Essa notificação teve origem no Processo Administrativo 

nº280000207/2008, que corria na prefeitura de Niterói após uma denúncia.  

Essa notícia trouxe severo descontentamento das famílias dos pescadores100, 

que alegam ocuparem aquele lugar muito antes do ordenamento urbano da cidade de 

Niterói e, inclusive, do alargamento das vias públicas, transformando-as em vias 

especiais, como ocorreu em 2002, com o Plano Urbanístico da Região Oceânica, Lei nº 

1.968/2002. 

Em maio de 2015, as famílias de pescadores receberam uma carta convite  

através do advogado da Loja Maçônica, os convidando para uma reunião para tratar dos 

interesses locais. Essa reunião ocorreu no mesmo mês e contou com a presença de 

diversos políticos em defesa dos interesses pesqueiros e da permanência dos pescadores 

no Lote 12, em Itaipu e, mais uma vez, o conflito se mostrou inconciliável.  

Enfim, o conflito foi judicializado pela Loja Maçônica em 19/11/2015, vindo a 

gerar o Processo nº 0014718-21.2015.8.19.0212, que tramita perante a 1ª Vara Cível da 

Regional da Região Oceânica da Comarca de Niterói-RJ.  
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 Conta Jairo Augusto de Souza, pescador e ocupante do Lote 12.  
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Objetivando a manutenção e reintegração de posse com pedido cumulativo de 

demolitória, a Loja Maçônica Augusta e Respeitável Loja Simbólica Cláudia Maria Diz 

Zveiter nº 147 propôs ação em desfavor dos moradores ocupantes do Lote 12. 

Nos autos, como fundamento do seu direito, alegou, em sua petição inicial101, 

ser a proprietária de direito do lote, em razão de uma escritura de doação102 efetuada 

pela empresa Equipe Projeto Construções LTDA. em seu favor em 27/11/2014. 

Declarou-se, inclusive, ser legítima proprietária do lote, tendo sido imitida em sua posse 

por força de constituto possessório gravado. 

Pretendia a reintegração da posse do terreno compreendido no Lote 12, a fim 

de construir a sua sede, tendo em vista que a Loja Maçônica autora da ação em comento 

não possui sede própria.  

Sustentava a autora, em sua inicial, que após receberem, em doação, o Lote 12, 

pediu para que membros de sua instituição fossem até o local para verificar a 

viabilidade da construção de sua sede. E que estes, ao chegarem ao lugar, perceberam 

que os réus da demanda, as famílias pesqueiras que ocupam o Lote 12, haviam 

“construído” na avenida que dá para frente do lote, tendo esta empreitada adentrando 5 

(cinco) metros da parte frontal do Lote 12.  

A demandante, desde logo, rechaçou em sua petição o argumento de que os 

ocupantes, por ela denominados de “invasores”, pertenceriam à Colônia de Pescadores 

de Itaipu, a Z-7, visto que esta ficava localizada na praia de Itaipu.  

Afirmou a autora, ainda, que os impostos referentes ao Lote 12 vinham sendo 

pagos regularmente junto a Prefeitura e que o IPTU nunca havia sido pago pelos 

pescadores ocupantes daquele lugar.  

Disse, a proponente, por fim, que grande parte do terreno encontra-se com o 

cercamento original do lote e não é utilizada para fins de moradia.  

A autora, liminarmente, pretendia a manutenção da posse do imóvel e a 

demolição da parte da construção que adentra o terreno do lote 12. No mérito, 

reivindicava a posse do Lote 12, pretendendo ver reintegrada a posseda parte do terreno 

esbulhada e fazer valer seu direito de propriedade.  
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 Folhas 3-19, do Processo nº 0014718-21.2015.8.19.0212, da 1ª Vara Cível da Regional da Região 

Oceânica da Comarca de Niterói-RJ. 
102

 Escritura Pública lavrada nas Notas do Cartório do 16º Ofício de Niterói/RJ, livro 705, folhas 131/132, 

ato nº 068, devidamente reg istrada na matrícula do imóvel nº 862ª.  
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Assim que tomaram conhecimento da ação e foram intimados, as famílias de 

pescadores que ocupam o Lote 12, réus do processo, apresentaram sua defesa. 

Em contestação103, os pescadores, réus daquela demanda, pretenderam 

demonstrar, inicialmente, a historicidade de sua ocupação, tal como restou já ilustrado 

neste trabalho.  

Com este argumento, os réus almejavam deixar claro que a ocupação pesqueira 

se deu antes mesmo da década 1930, portanto, muito antes até de existir um plano de 

loteamento ou até mesmo de estabelecimento de uma avenida, que se deram na década 

de 70. Logo, não seria razoável pensar em uma “construção” que invadiu a rua e o Lote 

12, mas sim em Lote e rua que se sobrepuseram a ocupações pré-existente.  

Posteriormente, em sua defesa, os pescadores manifestaram-se quanto à 

carência do direito de ação sustentado pela autora, tendo em vista a inexistência de 

posse autoral pretérita. Embora tenha alegado prejuízo com a posse dos pescadores 

ocupantes e perquirido urgência na prestação da tutela jurisdicional, a autora demorou 

quase um ano, desde que recebeu o Lote 12 em doação, para fazer valer seu direito pelas 

vias adequadas.  

Restava claro que as ações de manutenção e reintegração de posse ostentam 

requisitos muito específicos, os quais não haviam sido preenchidos pela autora, a saber: 

a comprovação da posse; a prova da turbação ou do esbulho; a prova da data da 

turbação; a prova da posse atual ou da posse pretérita, respectivamente, nas ações de 

manutenção e reintegração da posse. 

De fato, o ponto central da matéria de defesa apresentada em contestação pelos 

pescadores dizia respeito à usucapião e todos os demais reflexos que dele derivavam – o 

descabimento da medida demolitória e o direito de retenção das benfeitorias. 

Em defesa da usucapião, enquanto solução à permanência pesqueira no Lote 

12, sustentou-se que a ação de reintegração de posse é própria daquele proprietário que 

quer reaver a posse pretérita do imóvel perdido em razão de esbulho. No entanto, ainda 

que a Loja Maçônica tivesse sido imitida na posse por força de registro no ato de 

doação, inexistia posse pretérita desempenhada pela doadora do Lote. Tanto não existia 

essa posse que os pescadores lá estão desde a década de 30, aproximadamente, em pleno 

desempenho da função social da propriedade, vivendo e desempenhando em seu quintal 
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 Folhas 83-117, do Processo nº 0014718-21.2015.8.19.0212, da 1ª Vara Cível da Regional da Região 

Oceânica da Comarca de Niterói-RJ. 
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de casa suas atividades pesqueiras – tingimento de rede, preparo de embarcações. Não 

haveria, assim, que se falar em invasão e, consequentemente, qualquer turbação ou 

esbulho. 

É dessa posse pesqueira pretérita, histórica, tradicional, mansa, pacífica, 

ininterrupta e incontestada, que se funda o direito de permanecer naquele lugar, ainda 

que, para tal, em termos processuais, fosse necessário reconhecer a usucapião, nos 

termos da Súmula 237104, do Supremo Tribunal Federal.  

Não obstante a autora tenha alegado que a posse pesqueira do Lote 12 seja 

recente, tendo em vista a visita dos membros de sua instituição ao lugar, tinha-se que as 

fotografias, as declarações de Associações locais105 e os documentos, no geral, inferiam 

outra realidade. Levavam a constatação de uma posse velha, a saber, pela estrutura da 

casa que ocupa o Lote 12 e pelo seu histórico de ocupação da área, portanto, precede o 

prazo temporal de “mais de ano e dia”. 

É inclusive por não haver comprovação dessa posse pretérita por parte dos 

anteriores proprietários e, inclusive, da empresa doadora do Lote 12 que deveria ser 

afastado o pedido de demolição da construção, tendo em vista a irreversibilidade da 

medida. 

Por fim, a peça de defesa deixou consignada a litigância de má-fé 

desempenhada pela autora na forma como estruturou a sua inicial, alterando a verdade 

dos fatos. 

O argumento trazido pela autora de que a posse exercida pelos réus não seria 

típica de pescadores locais, visto que inexistiam nos autos comprovação dessa condição 

dos réus, veio a ser refutada, quando, em decisão em sede de Embargos de 

Declaração106 e que rejeitou a medida liminar pleiteado pela proponente, a magistrada 

afirmou tratar-se de ocupação pesqueira, nos seguintes termos: “não há, ao menos por 

hora, elementos suficientes que permitam a concessão da medida liminar pleiteada, em 
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 Súmula 237, do Supremo Tribunal Federal – “O usucapião pode ser arguido em defesa”. Disponível 
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especial, por se tratar de colônia de pescadores que notoriamente ocupam a região a 

décadas”. 

A autora veio aos autos em réplica, ratificar o alegado em sua inicial e refutar, 

de plano, os argumentos trazidos na contestação107, buscando descaracterizar o histórico 

de ocupação pesqueira do Lote 12.Sustenta, a demandante, que não teria como as 

famílias ocuparem o lote desde a década de 20/30, visto que o loteamento da área só se 

deu na década de 40. 

Em suma, dentro do processo, cabia a autora demonstrar o esbulho alegado, 

bem como a existência de posse pretérita por parte da doadora do imóvel, visto ser essa 

condição de sua posse, quando gravada a cláusula constituti. 

Foi proferida decisão saneadora108 pela juíza titular, responsável pelo processo, 

fixando como ponto controvertido a existência de turbação ou esbulho pelos réus, mas 

reconhecendo a transferência da posse a autora por força do constituto possessório. 

Deferiu-se, assim, a produção de prova oral para ambas as partes.  

Em audiência, foram ouvidas testemunhas. Pelos réus, Ronaldo Joaquim da 

Silveira Lobão e Américo Fernandes de Souza, tendo este último constatadoa utilização 

do terreno em sua totalidade, além da parte edificada e de moradia pesqueira, também a 

ocupada para as práticas pesqueiras – reparo em redes de pesca, guarda dos materiais de 

pesca. Pela autora, José Luiz Braga Figueiredo, que se intitulou ex-funcionário da 

empresa doadora do Lote 12 à Loja Maçônica, que afirmou ter ido ao local onde se 

encontra o lote há uns 10 ou 15 anos atrás, onde avistou o começo de uma construção na 

área que não era construída, contatando o responsável pela obra, que se comprometeu a 

não dar continuidade, tendo permanecido o imóvel inalterado desde então.  

Em razões finais109, a autora resolveu deslegitimar, inicialmente, os réus 

enquanto “pescadores”, tendo em vista que, no curso do processo, apenas um dos réus, 

o pescador Jairo Augusto da Silva, teria comprovado sua condição – através de carteira 

de pescador artesanal. Com isto, pretendia ver desconstruído o argumento de que a 

posse desempenhada pelos réus é típica de pescadores tradicionais de Itaipu e que a 

ocupação por eles exercida é histórica. A autora ainda sustenta a impossibilidade dos 

                                                                 

107
 Folhas 323-338, do Processo nº 0014718-21.2015.8.19.0212, da 1ª Vara Cível da Regional da Região 

Oceânica da Comarca de Niterói-RJ. 
108

 Folhas 470-471, do Processo nº 0014718-21.2015.8.19.0212, da 1ª Vara Cível da Regional da Região 

Oceânica da Comarca de Niterói-RJ. 
109

Folhas 670-674, do Processo nº 0014718-21.2015.8.19.0212, da 1ª Vara Cível da Regional da Região 

Oceânica da Comarca de Niterói-RJ. 



40 
 

pescadores ocupantes do lote lá estarem desde 1930, visto que, além de não haverem 

provas nos autos, o loteamento da área só teria sido aprovado em 1950.  

A autora ratificou o teor do depoimento prestado por sua testemunha, José Luiz 

Braga Figueiredo, afirmando que estaria provada a posse pretérita da doadora do 

imóvel, a empresa Equipe, visto que o ex-funcionário, depoente do processo, teria sido 

encarregado de embargar uma obra em parte do terreno localizado após uma servidão de 

passagem existente até o lote 13, vizinho do lote objeto do processo, há mais de 10 

anos, estando a obra no mesmo estado que se encontrava até os dias de hoje. Esta 

servidão de passagem, inclusive, estaria comprovada, para a autora, através do 

depoimento prestado pelas testemunhas dos réus. Por fim, chega a afirmar que a área 

ocupada pelos pescadores e seu entorno é característico de invasões e fruto de desordens 

urbanísticas orquestradas, em processo de “favelização110”. 

Por outro lado, os pescadores, em suas razões finais, reforçaram suas alegações 

defensivas, no sentido de estarem incontroversos nos autos, através das provas carreadas 

– mapas das décadas de 70 e 80 e depoimentos – a historicidade da ocupação no Lote 12 

e o fato de esta ser exercida por pescadores, conforme se inferiria da decisão111 

proferida pela magistrada, quando indeferiu a liminar pleiteada pelos réus.  

Como ponto controvertido, conforme evidenciado em sede de decisão 

saneadora, fixou-se a existência de esbulho ou turbação pelos réus. Assim, em razões 

finais, os réus buscaram refutar a existência de ambos, ao sustentar que não há que se 

falar em turbação, vez que os réus detinham a posse mansa, pacífica e inquestionável do 

imóvel até a distribuição do processo, não havendo que se falar em posse pretérita dos 

proprietários do lote – inexistindo comprovação nos autos. Os réus, inclusive, não 

teriam tomado nenhuma medida abusiva, no sentindo de afrontar os direitos de posse de 

outrem. Deste modo, restaria caracterizada a posse justa dos réus – posses de fato que se 

contraporiam a uma única posse “de direito”.  

E como forma de refutar os argumentos, intitulados pelos próprios réus como 

preconceituosos, ao referirem-se às ocupações pesqueiras como pertencentes a um 

processo de favelização e de desordem urbana e ambiental,  as razões finais ratificam o 
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desconhecimento, pela autora, da trajetória dos pescadores naquele lugar e de suas lutas 

por uma adequação socioambiental.  

Esse era o cenário que se tinha dentro do processo judicial que objetivada a 

reintegração de posse de um lote de terras, o Lote 12, por uma Loja Maçônica em face 

de famílias de pescadores. De fato, era uma ação que tinha como um único objetivo 

reconhecer ou não as posses alegadas no curso do processo, reintegrando a posse da 

Loja Maçônica ou reconhecendo a usucapião por parte dos pescadores.  

De um lado, a posse de fato dos pescadores, o que reconheceria, 

consequentemente, o direito de usucapião daquele lote. De outro, a posse pretérita da 

empresa Equipe Projeto Construções LTDA e, consequentemente, a posse de direito da 

Loja Maçônica através da imissão na posse gerada por força da cláusula 

constitutigravada na escritura de doação do Lote 12. 

Mas em sentença112 proferida recentemente, o conflito ganhou solução 

inesperada. Isto, porque embora a autora tenha se consagrado, em primeira instância, 

vencedora do processo, tendo em vista a procedência, em parte, de sua demanda, esta 

vitória não veio a significar, ao todo, um insucesso do pleiteado pelos pescadores ao 

longo do processo. 

Fez-se constar como parte dispositiva da referida sentença: 

 

ISSO POSTO, ju lgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido, para: a) 

REINTEGRAR a autora na posse do terreno designado por LOTE DE 

TERRENO Nº 12, DA RUA A, QUADRA 21, DO LOTEAMENTO 

BALNEÁRIOS ITAIPU, no Bairro de Itaipu, apenas na área não edificada 

e; b) REJEITAR o pedido de REINTEGRAÇÃO e DEMOLIÇÃO da 

construção que invade em 5 metros frontais o terreno designado por 

LOTE DE TERRENO Nº 12, DA RUA A, QUADRA 21, DO 

LOTEAMENTO BALNEÁRIOS ITAIPU, no Bairro de Itaipu. c) 

Considerando a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários 

de seus patronos, rateadas as despesas processuais, observado o disposto no 

art. 98, §§ 2º e 3º do CPC. Uma vez escoado o prazo de 15 dias previsto no 

art. 523 do CPC, sem que tenha havido o cumprimento da obrigação 

reconhecida na sentença, incidirá automaticamente a multa de 10% (dez por 

cento) a que se refere o artigo, bem como o Juízo procederá, de imediato, ao 

protesto extrajudicial da ce rtidão de crédito elaborada pelo Cartório, na forma 

do art. 517 do CPC, o que deverá preceder à prática de qualquer outro ato 

executivo, salvo se a parte expressamente manifestar-se em sentido contrário. 

Com o trânsito em julgado e o cumprimento da obrigação, certifique-se o 

integral recolhimento dos emolumentos e dê-se baixa e arquive-se. P.R.I. 
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O que se vê, ao longo da fundamentação da sentença e, também, em sua parte 

dispositiva, é uma tentativa de conciliação de direitos aparentemente incompatíveis. 

Afirma a magistrada, que se trata de ação possessória, onde se perquire apenas o fato da 

posse. E, enquanto tal, entende ser a posse um fato, ou seja, o “exercício dos atributos 

inerentes à propriedade”113. 

Neste sentido, a magistrada declarou, aparentemente, a existência de posse 

pretérita exercida pela empresa doadora, a Equipe, tomando como base o depoimento do 

ex-funcionário da empresa em juízo e o documento apresentado pela autora. Assim, 

reconheceu, por conseguinte, ser a autora a legítima possuidora do Lote 12, entendendo-

se configurado o esbulho possessório, alegando não ser, a posse pesqueira, de boa-fé. 

Reconhecida, assim, a posse da autora, restaria rechaçada a posse pesqueira e o 

argumento da usucapião trazido em sede defensiva. No entanto, isto não ocorreu.  

Em uma tentativa de ponderação entre o direito de propriedade, previsto no 

artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal de 1988 e o princípio da Função Social 

da Propriedade, artigo 5º, inciso XXIII, da Carta Magna, a magistrada entende exist irem 

provas suficientes para deferir a usucapião da área construída pelos pescadores e que 

“invade”, em 5 metros, o Lote 12. Sua fundamentação se cerca no fato de ser o imóvel a 

moradia dos pescadores e de inexistirem nos autos qualquer oposição dos antigos 

proprietários a contestar aquela situação fática.  

Deste modo, decidiu, a juíza, pela prevalência das duas posses. Em uma, para 

reintegrar a autora no imóvel. Em outra, para assegurar a permanência dos pescadores 

em parte do terreno, sob o encalço da função social da propriedade. 

E não haveria, afinal, nada mais contraditório para o direito. Os pescadores, em 

um mesmo processo, são vistos ora como esbulhadores, ora possuidores aptos a verem 

concedidos, em seu favor e em razão do seu direito de moradia, a usucapião. 

Esta sentença de procedência parcial, que aparentemente assegura a 

permanência dos pescadores em parte do Lote 12 sob o amparo da função social da 

propriedade e do direito de moradia, esquece-se que aquele não é apenas um lote, mas 

um lugar. E, enquanto tal, passou-se a se organizar a partir dos laços culturais e afetivos 

que os pescadores foram nutrindo com aquele espaço.  
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Reconhece-se uma usucapião parcial do Lote 12 com base em uma posse 

prolongada e ininterrupta, sem oposição, como assim o foi na sentença proferida, apenas 

para manter a área edificada constante no lote e a fim de assegurar o direito de moradia, 

que, de fato, na análise do caso presente, não será assegurada, visto que ninguém vive 

em parte de um imóvel. E, por outro lado, relativiza-se esta posse para o restante do 

lote, argumentando-se que, ali, naquele espaço, quintal das casas dos pescadores, lugar 

por eles construído, não fisicamente, mas culturalmente e afetivamente, ela não 

desempenha o seu papel social, que seria, então, apenas morar. 

Então, a partir do exposto, é interessante observar como o direito, enquanto 

ferramenta de poder, pôde ser estruturado para se assegurar, ainda que aparentemente, 

interesses tão conflitantes e que, ao longo de todo processo, se mostravam 

incompatibilizáveis.  

No fundo, os conflitos que envolvem discussões possessórias ainda são 

acometidos pela velha sombra registral e pelo direito de propriedade. Isto, porque há 

severa dificuldade em, na prática, dissociar que a posse não é, necessariamente, uma  

extensão da propriedade. 

 

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O direito brasileiro ainda insiste em manter a discussão sobre os conflitos reais 

a ele apresentados no campo ideológico-conceitual, buscando encontrar um desenlace 

dentro do próprio saber jurídico. É preciso aceitar, entretanto, que o direito não é um 

campo uno e isolado, apto a compreender, explicar ou até solucionar, per se, em sua 

lógica de ser, os diversos embates enfrentados cotidianamente. Faz-se, assim, 

imprescindível o diálogocom as outras ciências, que não a jurídica.  

Neste sentido, no que diz respeito ao direito real, mais especificamente ao 

acesso, ocupação e definição da titularidade de terras, a ciência jurídica tradicional 

persiste em releituras e, até mesmo,flexibilizações dos conceitos tradicionais de posse e 

propriedade, definidos e debatidos pela doutrina e legislação vigente. Porém, não deles 

se afastando. 
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Ao longo dos anos e com os resquícios culturais trazidos por outros tempos, 

formou-se a ideia de que o direito real máximo perfaz-se na propriedade, entendendo-se 

esta como “a projeção da sombra soberana do sujeito sobre a coisa114”.  

Ainda neste sentido, Caio Mário Pereira da Silva define a propriedade 

enquanto “o direito de usar, gozar e dispor da coisa, e reivindicá- la de quem 

injustamente a detenha115”.  

Como é cediço, a propriedade é uma das formas de exteriorização da 

individualidade mais antigas que existe, inclusive no que diz respeito a necessidade de 

dominação do proletariado pelas classes dominantes. Neste viés, a propriedade assumiu, 

historicamente, a função de segregadora social, insurgindo-se como arma de poder, 

tanto sob a diretriz econômica, quanto política116. 

Enquanto isso, a posse, que recebe uma marginalização não só dentro do 

próprio direito, mas também perante a sociedade, seria apenas a exteriorização da 

propriedade, admitindo-se, excepcionalmente, a concepção do possuidor não 

proprietário, como se faz fácil pensar no caso da usucapião, legalmente prevista117. 

Nessa acepção, como necessidade de se libertar das amarras históricas de um 

passado repressor e elitista denotado no conceito de propriedade, é que a Constituição 

da República Federativa do Brasil, de 1988, veio a reforçar, enquanto princípio, a 

Função Social da Propriedade. Esta nova previsão tem por fim concretizar um anseio 

social e econômico há muito revelado pelo histórico fundiário brasileiro, que é afastar a 

noção de propriedade do ideário liberal.  

Ocorre que uma simples previsão normativa não tem o condão de romper com 

a herança conceitual da propriedade. E, para além, como se pode observar de 

jurisprudências assentes, os próprios tribunais tem se valido deste princípio 

constitucional como forma de afastar a ideia do proprietário-possuidor – aquele que 
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exerce somente a posse, mas não tem a propriedade assegurada conforme os ditames 

legais, como se pode inferir, em linhas gerais118. 

Dessa forma, muito embora o princípio da Função Social da Propriedade 

assuma, como o nome em si revela, um viés social e também econômico, pensar em sua 

efetivação, ainda nos dias de hoje, dentro do próprio direito, é romper barreiras muito 

maiores do que uma mera construção conceitual.  

E foi justamente este o grande empecilho enfrentado no processo que 

judicializou o conflito do “Lote 12”. A ocupação pesqueira em Itaipu é um fato que 

pode ser demonstrado não só pelos relatos orais obtidos perante os antigos e atuais 

moradores da região, mas também pelos documentos, reportagens, artigos e obras que 

identificam Itaipu como o lugar de pescadores e pescarias.  

Tratava-se de uma ação de reintegração de posse que, como o mesmo nome 

diz, visava assegurar e reconhecer o exercício ou não da posse do Lote 12 pela autora, 

que era a Loja Maçônica “Cláudia Maria Diz Zveiter nº 147”, em razão de sua imissão 

na posse por força da Cláusula Constituti. Em contraposição, como negativa do direito 

da autora, estava o reconhecimento da posse histórica exercida pelas famílias de 

pescadores, rés do processo, com a consecutiva constatação da usucapião do lote. 

Embora a juíza, em sua sentença, tenha afirmado que a ação não se perquiria 

acerca do título de propriedade, mas sim sobre a posse e que esta seria um fato, a 

mesma reduz a posse ao mero exercício efetivo dos atributos inerentes à propriedade. 

Ou seja, mais uma vez o operador do direito coloca a posse como mera extensão do 

direito real de propriedade. 

Ensina Savigny119 que a posse, enquanto fato, é o “poder direto ou imediato 

que tem a pessoa de dispor fisicamente de um bem com a intenção de tê- lo para si e de 

defendê-lo contra a intervenção ou agressão de quem quer que seja”. 

Assim, afirmar que a posse seria um fato, vai de encontro com a afirmação de 

que ela se perfazeria na exteriorização de um direito. Isto, porque os fatos assim o são 

pelas suas simples naturezas de ser e existir e não pelas condições legal e de mundo a 

ele impostas. Ora, se o objeto da ação de reintegração de posse é a comprovação da 
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posse e posse é fato, todo o histórico demonstrado só vem para reforçar o 

reconhecimento da ocupação pesqueira no Lote 12 enquanto máxima do exercício da 

posse. 

Não obstante a própria juíza afirmar que não se trata de discussão sobre a 

propriedade, mas sobre a posse, a mesma sustenta que nos conflitos possessórios existe 

um choque entre o direito de propriedade e a função social da propriedade, caberia ao 

julgador a ponderação em observância ao caso concreto. Ocorre que para que haja 

ponderação é preciso não se desvencilhar do direito real máximo, que seria a 

propriedade, o que nunca esteve em discussão, visto que, de fato, em termos cartoriais, a 

única “dona” sempre foi a autora.  

O que se esteve em discussão ao longo de toda história e durante o curso do 

processo foi quem era o legítimo e verdadeiro possuidor daquela área. Deste modo, 

seria preciso afastar-se do fato de existir uma certidão e um título de doação “válido” e 

revisitar todo o histórico daquela ocupação, buscando-se entender, até mesmo, que 

nunca houve posse dos proprietários anteriores.  

O que sempre houve, entretanto, foi a coexistência de dois direitos durante 

anos – de um lado, o direito de ocupar e de permanecer, sustentado pela posse histórica 

daquelas famílias de pescadores naquele lugar, em um regime de desinteresse e 

tolerância por aquele espaço e, de outro lado, o direito de propriedade, pura e 

simplesmente sustentado na existência de um título de propriedade que concedia a 

titularidade daquele lote a “gentes” e nada mais.  

Mas em um determinado momento esse direito vem a se chocar e a proprietária 

reivindica o seu “possuir” baseado em outros “possuir” que jamais existiram. No 

entanto, para a sentença o simples fato de o proprietário olhar para sua propriedade e 

alegar que ela se manteve “inalterada” por cerca de 10 ou 15 anos, ainda que famílias 

fizessem, comprovadamente, uso dela para suas práticas pesqueiras, mas não nela 

construísse para fins de moradia, foi suficiente para ver restabelecido o “possuir” da 

autora – proprietária. Reconheceu-se o esbulho e, portanto, a má-fé da posse pesqueira. 

Entretanto, como existe o princípio da função social da propriedade e, o 

julgador deve pretender a melhor solução de conflitos, reconheceu-se a usucapião 

apenas para fazer permanecer no lote a parte construída pelos pescadores que está nele 

extrapolada, vez que servia para moradia e inexistia oposição anterior dos “donos da 

terra” para sua retirada. E aí, mais uma vez se pergunta o que seria essa tal função social 

da propriedade que pode ser partida, interpretada e relativizada as lentes do julgador?  
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Em verdade, ao reconhecer a usucapião estar-se-ia diante da função social da 

posse e não da propriedade. E não há como falar em usucapião sem admitir a existência 

uma posse de boa-fé – social e justa –, posto que essa é sua condição aquisitiva.  

Deste modo, admitida a contradição na sentença proferida e verificada a 

tentativa da juíza em, de fato, ponderar o direito de propriedade e a função social da 

propriedade, questiona-se como um mesmo grupo de pessoas pode ter dois tipos de 

posses distintas, dependendo do direito que se pretende preservar ou ver reconhecido. 

Com relação à ocupação de todo o Lote 12, sustentada pelos pescadores em 

contraste com o direito de posse advindo de um título de propriedade, a posse por eles 

exercida recebe a conotação de “esbulho”, sendo injusta e de má-fé, apta a 

descaracterizar o seu direito de permanecer no lugar em que sempre estiveram.  

Já quando essa posse é vista através de sua sociabilidade e da sua função 

social, ela é passível de reconhecimento, tolerando-se a permanência dos pescadores na 

pequena parcela já construída no lote, somente com a finalidade de assegurar o direito à 

moradia. Afinal, pensar diferente e assegurar uma posse “por completo” de todo o lote 

seria ir de encontro com um título de propriedade, que deveria ser ignorado para fins de 

resolução da demanda, mas que notoriamente pesou para fins decisórios.  

Por todo o exposto, faz-se interessante pensar que, neste caso, aceitar a posse 

das famílias de pescadores como válida e apta a assegurar a sua permanência no Lote 12 

significaria, consequentemente, admitir um passado fundiário muito obscuro da região 

de Itaipu. Seria entender, pela via judicial, que nem sempre as leis da época regulam o 

melhor direito e que existem direito independentes de previsão legal. Configuraria a 

consagração da posse enquanto um instituto dissociado da propriedade e não como sua 

mera extensão. 

Por fim, julgar improcedente o processo do Lote 12, deixando de reintegrar a 

Loja Maçônica na posse daquele lote, representaria uma vitória dos pescadores perante 

a justiça, tendo em vista que veriam reconhecida a sua posse. Mas, levando-se em 

consideração que a ocupação pesqueira no Lote 12 é caracterizada pela sua transmissão 

histórica e hereditária entre as próprias famílias de pescadores que lá vivem,ver 

reconhecido, em termos técnicos, na via judicial, a sua posse importaria no 

reconhecimento de um direito novo, o direito de permanecer. Este, que não se confunde 

com a posse e nem com a propriedade, reside na simplicidade de ocupar para além de 

morar. Permanecer significa preservar toda cultura e toda tradição pesqueira que serviu 

e ainda serve de atrativo à Itaipu e que o fez ser aquele lugar.  



48 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. 

Acesso em: nov. de 2017. 

 

DANTAS, Marcus Eduardo de Carvalho. Da Função Social da Propriedade à Função 

Social da Posse Exercida pelo Proprietário – Uma Proposta de Releitura do 

Princípio Constitucional. Revista de informação legislativa, Ano 52, n. 205, jan./mar. 

2015, p. 24. 

 

DECHELETTE, Ismael Andrés Stevenson. “TEM UMA CABEÇA DE BURRO EM 

ITAIPU”: conflitos entre pescadores artesanais e a urbanização na orla marítima 

de Niterói”. Projeto de Doutorado PPGA-UFF, 2016 

 

Decreto-Lei nº 794, de 19 de outubro de 1938. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto- lei-794-19-outubro-

1938-350346-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: nov. de 2017. 

 

Decreto-Lei nº 9.760, de 05 de setembro de 1946. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto- lei/Del9760compilado.htm>. Acesso em: 

nov. de 2017. 

 

Decreto nº 3.079, de 15 de setembro de 1938. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d3079.htm>. Acesso em: 

nov. de 2017. 

 

FACHIN, Luiz Edson. A Função Social da Posse e da Propriedade Contemporânea 

– Uma Perspectiva da Usucapião Imobiliária Rural. Porto Alegre, Fabris, 1988, p. 

13. 

 

FARIAS, José Mauro dos Santos; VIANA, Célio Mauro, MACHADO, Marcello de 

Barros Thomé. A construção da hospitalidade turística na história da cidade de 

Niterói – RJ. Revista Hospitalidade. São Paulo, v. VIII, n. 1, p. 58-77, jan.-jun. 



49 
 

2011.Disponível em: 

<https://www.revhosp.org/hospitalidade/article/viewFile/371/443>. Acesso em: nov. de 

2017. 

 

GROSSI, Paolo. História da Propriedade e Outros Ensaios . Tradução de Luiz Ernani 

Fritoli e Ricardo Marcelo Fonseca. Revisão técnica de Ricardo Marcelo da Fonseca. Rio 

de Janeiro, Renovar, 2006, p. 39. 

 

LEI Nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Dispõe sobre o Parcelamento do solo 

urbano. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6766.htm>. Acesso 

em: nov. de 2017. 

 

LEI ORDINÁRIA Nº 244, de 07 de julho de 1980. Disponível em: 

<https://leismunicipais.com.br/a/rj/n/niteroi/lei-ordinaria/1980/24/244/lei-ordinaria-n-

244-1980-dispoe-sobre-os-loteamentos-realizados-na-area-urbana-desde-que-suas-

unidades-estejam-inscritos-na-fazenda-municipal-e-exista-arruamento-aprovado-para-o-

local.html>. Acesso em: nov. de 2017. 

 

LEITE, Eliana. Itaipu: pescando histórias. Disponível em: 

<http://www.occupa.uff.br/PDFs/pescandohistorias.pdf>. Acesso em: Nov. de 2017.  

 

LIMA, Roberto Kant de; PEREIRA, Luciana Freitas. Pescadores de Itaipu: meio 

ambiente, conflito e ritual no litoral do estado do Rio de Janeiro. 1997, Niterói: 

EdUFF. 

 

LOBÃO, Ronaldo Joaquim da Silveira. Cosmologias Políticas do Neocolonialismo: 

Como uma política pública pode se transformar em uma política do ressentimento. 

2010, Niterói: EdUFF. 

 

LUCENA, Felipe. História da Construção da Ponte Rio-Niterói. Categorias: 

História, 2015. Disponível em: <www.diariodorio.com/historia-da-construcao-da-

ponte-rio-niteroi/>. Acesso em: nov. de 2017. 

 

http://www.diariodorio.com/historia-da-construcao-da-ponte-rio-niteroi/
http://www.diariodorio.com/historia-da-construcao-da-ponte-rio-niteroi/


50 
 

MANESCHY, Osvaldo. Nova ameaça ecológica atinge hoje a Região Oceânica. Há 

40 anos, Niterói vivia o seu maior crime ambiental. Aterros e Canal reduziram à 

metade espelho d’água de Itaipu e Piratininga. Jornal Toda Palavra, ano II, nº 22, 

nov. de 2017, p. 5. 

 

MENDONÇA, Lerni Machado de. Os 500 anos da Região Oceânica (1500-2000). 

Niterói: mimeo, 2000. 

 

MENDONÇA, Lucia Maris Velasco Machado de. Fazenda Engenho do Mato (Niterói 

RJ): breve histórico dos conflitos gerados pelo parcelamento do solo - de ontem e 

de hoje, como atual bairro Engenho do Mato. Universo, 2006 

 

OLIVEIRA, Álvaro Borges de; MACIEL, Marcos Leandro. A natureza jurídica da 

posse: um estudo conforme suas quatro dimensões . Disponível em: 

<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI60950,71043-

A+natureza+juridica+da+posse+um+estudo+conforme+suas+quatro+dimensoes>. 

Acesso em: nov. de 2017. 

 

OLIVEIRA, Lejeune P. H. de. Estudo hidrobiológico das lagoas de Piratininga e 

Itaipú. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, vol. 46, nº 4, Rio de Janeiro.Disponível 

em: <http://www.scielo.br/pdf/mioc/v46n4/tomo46(f4)_673-718.pdf>. Acesso em: nov. 

de 2017. 

 

PELLERINO, Giovanni. Evolução do conceito de propriedade: da “Função Social” 

à “Função Estrutural. Revista da Escola Superior Dom Helder Câmara - Veredas do 

Direito, Vol. 2, Nº 3, jan. a dez., 2005. Disponível 

em:<http://domtotal.com/direito/pagina/detalhe/23727/evolucao-do-conceito-de-

propriedade-da-funcao-social-a- funcao-estrutural>. Acesso em: 11 de nov de 2017.  

 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro, Forense, 

2004, v. IV, p. 90 

 

Pescadores ameaçados de despejo: Interventor denuncia “grilagem” de terras da 

União em Itaipu. Jornal “A Tribuna”, ano XXXI, Número 3.782, Niterói, 1967.  



51 
 

 

SOUSA, José Antônio Soares de. Da Vila Real da Praia Grande à Cidade Imperial 

de Niterói. Niterói Livros, 2ª ed., 1993. 

 

QUEIROZ, Eneida. Museu de Arqueologia de Itaipu. Brasília, DF: Ibram, 2014, p. 

25. Disponível em: <http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2015/04/Livreto-

Itaipu-web.pdf >. Acesso em: nov. de 2017. 

 

SAVIGNY apud DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, 4º volume: 

direito das coisas. 22 ed. revista e atualizada de acordo com a reforma do CPC. São 

Paulo: Saraiva: 2007, p. 34. 

 

TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio 

ambiente. São Paulo: DIFEL, 1980, p. 107-110. 

 

WEHRS, Carlos. Niterói, cidade sorriso - A história de um lugar. Rio de Janeiro: 

Editora Vida Doméstica, 1984, p. 55-209. 

 

WEHRS, Carlos. Capítulos da história niteroiense . Niterói: Niterói livros, 2002, p. 1-

320. 

 

 



52 
 

 

 

 

  

 


