
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Apelação  Cível  nº 0013010-75.2009.815.0011 –  9ª  Vara  Cível  –  Campina 
Grande.
Relator: Des. José Aurélio da Cruz.
Apelante: Jailson Almeida Costa.
Advogado: Luciano Pires Lisboa.
Apelado: Maria da Guia Lucena.
Advogado: Paulo Esdras Marques Ramos.

ACÓRDÃO

DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL. AÇÃO 
POSSESSÓRIA. TURBAÇÃO. MANUTENÇÃO DA 
POSSE EM SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL.

I. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE 
DEFESA.  DISPENSA  DE  PROVA 
TESTEMUNHAL.  DATA  DA  TURBAÇÃO.  FATO 
INCONTROVERSO.  DESNECESSIDADE  DA 
PROVA. REJEIÇÃO.

1. Estando a prova a serviço do convencimento do 
magistrado,  a  este  caberia  analisar  sua 
necessidade para buscar a verdade sobre questão 
pendente.  Como verificado,  a data da ameaça à 
posse é ponto incontroverso,  tendo sido correta a 
referida dispensa. 

II.  MÉRITO.  LAPSO  TEMPORAL  ENTRE 
OCORRÊNCIA  E  AJUIZAMENTO.  MENOS  DE 
ANO E  DIA.  ALEGAÇÃO DE ANUÊNCIA  PARA 
DEMOLIÇÃO.  NÃO  COMPROVAÇÃO. 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 
927  DO  CPC.  POSSE  E  AMEAÇA 
COMPROVADAS.  CONTINUAÇÃO  NA  POSSE 
COMPROVADA.   MANUTENÇÃO  DA  POSSE. 
POSSIBILIDADE.  DANO  MATERIAL 
COMPROVADO.  OBRIGAÇÃO  DE 
RECONSTRUÇÃO.  DANO  MORAL  PURO. 
OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO APELANTE. 
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INDENIZAÇÃO  DEVIDA.  DESPROVIMENTO  DO 
APELO.

2. Estando preenchidos os requisitos previstos no 
art. 927 do CPC, a manutenção da posse é medida 
que se impõe, não sendo possível, por vedação do 
art. 923, do mesmo diploma, discutir a propriedade 
do bem imóvel na mesma ação judicial.

3. Em havendo comprovação dos danos materiais 
causados, válida a condenação que obriga à sua 
recomposição,  seja  por  obrigação  de  fazer  ou 
conversão em perdas e danos.

4.  A  conduta  ilícita  que  causa  dano  ao  âmago 
psicológico do indivíduo não necessita de profunda 
dilação probatória para definição de sua extensão, 
sendo cabível  a fixação de indenização segundo 
critérios  de  proporcionalidade  e  razoabilidade. 
Precedentes:  STJ.  AgRg  no  AREsp  453.142/RJ; 
TJPB;  AC-RA  0000859-61.2011.815.0511;  TJPB; 
AC  0041553-35.2009.815.2001  e  TJPB;  Rec. 
001.2010.007.450-7/001.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível,  à 

unanimidade de votos, em negar provimento à apelação cível, nos termos 
do voto do relator e da certidão de julgamento de fls. 152.

RELATÓRIO
Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  JAILSON 

ALMEIDA COSTA,  já  suficientemente  qualificado,  por  advogado,  contra 
sentença  proferida  pelo  MM.  Juízo  da  9ª  Vara  Cível da  Comarca  de 
Campina Grande, que julgou procedente a demanda ajuizada nos autos da 
Ação de Reintegração de Posse proposta por MARIA DA GUIA LUCENA.

A Apelada ingressou em juízo com a ação possessória (fls. 
02/49) alegando que o seu vizinho, o Apelante, após sucessivas ameaças, 
derrubou o muro divisório de sua residência, sob o argumento de que lhe 
pertencia a área respectiva. Alegou, ainda, ter sofrido abalo emocional, face 
a idade avançada e a debilidade de sua saúde. Requereu a liminar para 
manutenção da posse, que restou deferida às fls. 81/82.

O juízo originário (fls. 145/150), entendendo preenchidos os 
requisitos do art. 927 do CPC, deferiu o pedido para manutenção da posse, 
condenou  o  Promovido  à  reconstrução  do  muro  e  ao  pagamento  de 
indenização por danos morais.
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No  prazo  recursal  (fls.  153/161),  o  Apelante  ventilou  a 
preliminar  de  nulidade  do  processo  por  cerceamento  de  defesa 
supostamente  provocado  pela  dispensa  da  produção  da  prova  oral  em 
audiência.  No  mérito,  alega  que  a  sentença  deve  ser  reformada  para 
homenagear o direito de propriedade em detrimento da posse da Apelada, 
para que os limites sejam estabelecidos segundo os respectivos títulos de 
propriedade.  Aduz, inclusive, que a sentença não está em conformidade 
com  o  art.  927  do  CPC.  Quanto  aos  danos  morais,  alega  que  não 
subsistem, visto ter procedido com a demolição do muro após anuência da 
parte contrária.

As contrarrazões deixaram de ser apresentadas (Certidão às 
fls. 165-v).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento 
do recurso (fls. 170/171).

É o relatório.
VOTO
DA  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  POR  CERCEAMENTO 

DE DEFESA
O  Apelante  alega  nulidade  processual  por  suposto 

cerceamento  de  defesa.  Aduz  que  a  produção  de  prova  testemunhal, 
apontado  como  importante  para  sua  defesa,  foi  dispensada  pelo  juízo 
originário que, sucessivamente, julgou antecipadamente a lide.

Pela análise do termo de audiência às fls. 138, verifico que a 
prova  testemunhal  foi  dispensada  pelo  magistrado  ao  considerar  que 
ambas as partes concordavam com o termo inicial  da ameaça à posse, 
tendo-a como sendo “a menos de ano e dia”.

Compulsando os demais documentos, observo que a parte 
Promovente/Apelada  afirmou  que  sua  posse  foi  ameaçada  com  a 
derrubada  do  muro  em  12/05/2009  (fls.  05),  informação  esta  não 
impugnada  pelo  Promovido/Apelante,  quando  de  sua  contestação  (fls. 
67/72).

Dessa forma, estando a prova a serviço do convencimento 
do  magistrado,  a  este  caberia  analisar  sua  necessidade  para  buscar  a 
verdade sobre questão pendente.  Como verificado,  a data da ameaça à 
posse é ponto incontroverso, tendo sido correta a referida dispensa. 

Importante anotar, por cautela, que não houve interposição 
de agravo contra a referida decisão, tendo se operado a preclusão nesse 
ponto.

Não  tendo  sido  violado  qualquer  direito  de  defesa  do 
Apelante, rejeito a preliminar.
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DO MÉRITO
Do direito possessório
Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela 

Apelada contra ato do Apelante que, argumentando suposta invasão em 
área de sua propriedade, realizou demolição de muro divisório.

Acerca da discussão sobre a propriedade da área, matéria 
de defesa do Apelante, necessário aplicar o art. 923 do CPC:

Art. 923. Na pendência do processo possessório, é defeso, 
assim  ao  autor  como  ao  réu,  intentar  a  ação  de 
reconhecimento do domínio.

O dispositivo legal é claro ao proibir a discussão acerca do 
direito  de  propriedade  quando  pendente  ação  possessória,  restando 
apenas o debate quanto à posse.

Como  se  observa  da  narrativa  de  ambas  as  partes,  não 
houve,  apesar  da  demolição,  a  perda  da  posse  por  parte  da  Apelada. 
Assim,  a  presente  versa  de  caso  típico  de  turbação,  onde  a  posse  se 
encontra sob ameaça, nos termos do art. 1210 do CC c/c art. 926, CPC, 
não havendo qualquer prejuízo, eis a previsão de fungibilidade no art. 920 
do CPC, que assim dispõem:

CC/12: Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na 
posse  em caso  de  turbação,  restituído  no  de  esbulho,  e 
segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser 
molestado. 

CPC:  Art.  926.  O possuidor  tem direito  a  ser  mantido na 
posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho. 

CPC: Art. 920. A propositura de uma ação possessória em 
vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e 
outorgue  a  proteção  legal  correspondente  àquela,  cujos 
requisitos estejam provados. 

Visto que a ameaça aos direitos possessórios foi perpetrada 
em  12/05/2009, fato  incontroverso,  e  que  a  ação  foi  ajuizada  em 
08/06/2009, em menos de ano e dia, aplicável o rito previsto no art. 927, 
por força do art. 924, ambos do CPC:

Art.  924.  Regem  o  procedimento  de  manutenção  e  de 
reintegração  de  posse  as  normas  da  seção  seguinte, 
quando intentado dentro de ano e dia da turbação ou do 
esbulho; passado esse prazo, será ordinário, não perdendo, 
contudo, o caráter possessório. [Em destaque].

Art. 927. Incumbe ao autor provar:

Apelação Cível nº 0013010-75.2009.815.0011                                                                                4



I - a sua posse;
Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de 
manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Resta verificar, então, o preenchimento dos requisitos acima 
indicados.  Compulsando  os  autos,  observo  que  a  Apelada  conseguiu 
comprovar a posse da área discutida (inc. I) e que o Apelante ameaçou o 
exercício desse direito (inc. II). 

Apesar  da  alegação  de  que  houve  consentimento  da 
Apelada para derrubada do muro, buscando provar com o vídeo em DVD 
encartado às fls. 139, vislumbro inexistir qualquer anuência nesse sentido. 
Do  diálogo  registrado  não  se  pode  inferir  que  a  possuidora  tenha 
consentido, mesmo que posteriormente, com a derrubada do muro. Não há, 
inclusive, registro da data da gravação.

A data da turbação é pacífica (inc. III) e que a manutenção 
desta é inconteste, eis que não houve qualquer ato por parte do Apelante 
no sentido de construção de novos limites que pudessem impedir o acesso 
da possuidora à área. Pela verificação destes pontos, agiu com acerto o 
magistrado ao deferir a liminar e mantê-la em sentença.

Dos danos materiais e morais
O  dano material alegado é concreto.  Reconhecendo-se o 

direito à posse por parte da Apelada, o muro precisa ser reconstruído com 
vistas a garantir a manutenção possessória. 

Dessa  forma,  acertada  a  condenação  nesse  sentido, 
devendo-se  resguardar  o  direito  da  Apelada  de,  em  caso  de 
descumprimento, convertê-la em perdas e danos.

Quanto ao  dano moral, o Apelante alega que a derrubada 
dos  limites  entre  as  casas,  ameaçando  a  posse  da  Apelada,  não 
representou dano à órbita moral da parte, sendo injusta a condenação em 
indenização por tais razões.

No contexto dos autos, observo que a Apelada possui idade 
avançada e saúde debilitada,  inclusive convencido pela gravação às fls. 
139. As circunstâncias em que se deu ameaça à sua posse é suficiente 
para  caracterizar  o  dano  moral,  especialmente  quando  posicionada  em 
situação de impotência diante de conduta truculenta de seu vizinho que, à 
marretadas, derrubou o muro de seu quintal.

Em sendo o caso de dano moral puro, não há que se falar 
em prova de sua extensão, na esteira dos precedentes desta Corte, abaixo 
colacionados:
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O  dano  moral  puro  se  projeta  com  maior  nitidez  e 
intensidade  no  âmago  das  pessoas,  prescindindo, 
assim,  de  rigorosa  demonstração  probatória. Desse 
modo, provada a ilicitude do fato, necessária a reparação. 
Não  merece guarida a alegação  de culpa  concorrente  do 
cliente  no cumprimento de suas obrigações,  desde que o 
protesto do título haja se verificado em prazo razoável, após 
a quitação do débito. - a indenização por dano moral deve 
ser  fixada  com  prudência,  segundo  o  princípio  da 
razoabilidade e de acordo com os critérios apontados pela 
doutrina, como “in casu”, a fim de que não se converta em 
fonte de enriquecimento sem causa. A reparação por dano 
moral  propicia  ao  lesado  uma  mera  compensação,  como 
forma de amenizar o pesar íntimo que o machuca e mitigar a 
dor  que  o  maltrata.  (TJPB;  AC-RA  0000859-
61.2011.815.0511;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível; 
Rel.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos;  DJPB 
03/06/2014; Pág. 20). [Em destaque].

O  dano  moral  puro  se  projeta  com  maior  nitidez  e 
intensidade no âmago das pessoas, prescindindo, assim, de 
rigorosa demonstração probatória. Desse modo, provada a 
ilicitude  do  fato,  necessária  a  reparação.  Incumbe  ao 
julgador  arbitrar  verba  indenizatória,  observando  as 
peculiaridades do caso concreto, bem como as condições 
financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que 
não  se  torne  fonte  de  enriquecimento,  tampouco  seja 
inexpressivo  a  ponto  de  não  atender  aos  fins  por  si 
propostos. - “a fixação do quantum da indenização por dano 
moral deve ser apta para servir como elemento de coerção 
destinado  a  frear  o  ânimo do  agressor;  impedindo,  desta 
forma, a recidiva. ” (rt 757/ 284). (...). (TJPB; AC 0041553-
35.2009.815.2001;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível; 
Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;  DJPB 
24/04/2014; Pág. 15)

A ocorrência do dano moral como o da espécie, é de ordem 
subjetiva. Puro, não se exigindo do ofendido a prova efetiva 
do dano, bastando a demonstração dos fatos e a existência 
de  constrangimento  que  atinja  a  dignidade  da  pessoa 
humana. A fixação do quantum dos danos morais deve ser 
de  forma  equilibrada  e  proporcional  às  circunstâncias  do 
caso,  levando-se  em  conta  a  finalidade  pedagógica  do 
instituto,  evitando-se  futuras  erronias  nesse  sentido  e  o 
enriquecimento  sem  causa.  -  danos  materiais 
suficientemente  demonstrados,  que  autorizam  a 
manutenção da condenação imposta na sentença.  (TJPB; 
Rec.  001.2010.007.450-7/001;  Primeira  Câmara 
Especializada Cível;  Rel.  Des. Leandro dos Santos; DJPB 
31/03/2014; Pág. 11)

5.  No que tange à prova do dano moral,  por se tratar de 
lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, 
na  medida  em  que  possui  natureza  compensatória, 
minimizando de forma indireta as conseqüências da conduta 
da ré, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita da 
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demandada  que  faz  presumir  os  prejuízos  alegados  pela 
parte autora, é o denominado dano moral puro. (TJRS; AC 
151071-54.2014.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Quinta  Câmara 
Cível;  Rel.  Des.  Jorge  Luiz  Lopes  do  Canto;  Julg. 
26/06/2014; DJERS 03/07/2014)

Pelo  exposto  resta  cristalino  os  danos  sofridos  e  a 
necessidade de sua reparação, ordenada de forma irretocável pelo juízo a 
quo.

DISPOSITIVO
Diante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO, 

mantendo integralmente a sentença combatida.

Presidiu a Sessão o  Exma. Sra. Desa. Maria das Graças 
Morais Guedes.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio 
da Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes, o Exmo. 
Dr. Ricardo Vital de Almeida,  Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Francisco  Paula  Ferreira 
Lavor, Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 07 de agosto de 2014.

                       Desembargador José Aurélio da Cruz
                                                         Relator
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