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PROCESSUAL  CIVIL e  CIVIL–  Agravo
de Instrumento – Reintegração de posse –
Liminar  –  Concessão  –  Insurgência  da
promovida  –  Permissão de  moradia  pelos
proprietários  do  imóvel  –  Precariedade  e
esbulho  evidenciados – Inteligência do art.
1.208 do CC – Decisão  interlocutória  bem-
lançada – Desprovimento.

-  Consiste  em  precariedade  a  posse
exercida através de permissão de uso e não
restituída  após  solicitada  pelo  legítimo
proprietário. 

-  Insubsiste  preservação  da  situação
jurídica  fática  de  posse  sobre  o  imóvel
quando  a  parte  detém mera  permissão  e
afirma ter  passado a residir em outro local,
em razão da reforma no imóvel.

- “Restando demonstrado nos autos que a
posse da ré sobre o imóvel deriva de atos
de tolerância do possuidor, não há como se
negar a reintegração de posse requerida."
(TJMG,  Apelação  Cível  nº
2.0000.00.333688-1/000, Rel. Juiz Belizário
de Lacerda, j. 17.05.01).
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V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos do agravo de instrumento acima identificados,

A C O R D A M,  em Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime,  negar  provimento  ao  recurso  manejado,  nos  termos  do  voto  do
Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  agravo  de  instrumento,  com
pedido  liminar de concessão de efeito suspensivo, interposto por  Aldenora
Ferreira da Silva, contra decisão interlocutória de lavra do Juízo da 7ª Vara
Mista da Comarca de Sousa,  que deferiu a liminar na “ação de reintegração
de  posse”,  ajuizada  por  Raimundo  Vicente  de  Maria  e  Maria da  Paz
Silveira. 

Na  decisão  interlocutória  combatida (fls.
07/08), o magistrado de primeiro grau entendeu que a ora agravante residia
no  imóvel  objeto  da  ação  há  vários  anos  a  título  de  locação,  através  do
pagamento de  aluguel em valor módico.  Registrou que as partes, parentes
entre  si,  tentaram a  celebração  de  contrato  de  alienação,  contudo,  sem
sucesso. 

Compreendeu  o  julgador,  com  isso,  pela
inviabilidade da pretensão aquisitiva do bem pela ré, ora agravante.

Menciona,  ainda,  que  a  promovida afirma
ter passado a residir em outro local, em razão da reforma na casa objeto da
demanda, circunstância esta que  poderá  prejudicar o direito dos autores no
julgamento final  da prestação jurisdicional  possessória,  caso se aguarde o
transcurso regular do processo,  e que não causa o risco da irreversibilidade
contra a promovida. 

Fundamenta que  os  autores,  ora
agravados,  na condição de proprietários  e locadores do bem,  possuíam a
posse direta do imóvel, cujo exercício restou frustrado a partir da recusa da
restituição das chaves, o que consiste o marco inicial da caracterização do
esbulho.

Ao  final,  o  magistrado deferiu  a  liminar
requerida em favor dos autores, para que a parte promovida, ora agravante,
devolva imediatamente as chaves do imóvel  objeto da ação,  sob pena de
multa de 100 (cem) reais ao dia, sem prejuízo de eventual sanção penal pela
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desobediência.

Nas  razões  recursais,  Aldenora  Ferreira
da  Silva,  irresignada, levanta,  preliminarmente,  a  carência  da  ação  pela
inadequação da via eleita, tendo os autores, titulares do domínio sem posse,
utilizado  incabível  “ação  reintegratória”,  contra  a  agravante/possuidora,  no
caso, sem o domínio.

Aduz  a  recorrente,  em  resumo,  que  não
havia  qualquer  pagamento  de  quantia  simbólica  a  título  de  aluguel,  como
considerou o magistrado, inexistindo alguma prova neste sentido. 

Alega a agravante que é prima do primeiro
agravado e residia no bem desde 1987  de forma gratuita,  vindo o primeiro
agravado a reclamar a posse do imóvel somente no ano de 2011. 

Revela  que  o  primeiro  agravado  “não  se
encontra nos seus melhores dias de lucidez” (“sic”) e vem sofrendo pressão
da filha dele para reaver a posse do bem, sem ter condições de contestá-la. 

Defende  a  insurgente  que  o  magistrado
proferiu  decisão  apenas  com  base  no  domínio,  desconsiderando  os
documentos encartados nos autos,  os  quais  comprovam sua posse velha,
mansa e pacífica sobre o imóvel. 

Pugna  pelo provimento  final  do  recurso,
para que seja modificada a decisão. 

Documentos às fls. 07/23.

Indeferimento  do  pedido  de  atribuição  do
efeito suspensivo ao recurso às fls. 27/32.

Informações prestadas pelo  magistrado, às
fls. 38/39.

Apesar  de  devidamente  intimados,  os
agravados  deixaram  fluir  “in  albis”  o  prazo  para  contrarrazoar  o  agravo,
conforme noticia certidão de fls. 44.

A douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer de fls.  46/48, opina pelo prosseguimento do feito, sem manifestação
de mérito.
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É o suficiente a relatar.

V O T O:

A  preliminar  de  carência  da  ação  pela
inadequação da  via  eleita  se  confunde com o  mérito  da  demanda,  sendo
conjuntamente com ele analisada.

A teor do art.  1.208 do  Código Civil,  não
induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não
autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de
cessar a violência ou a clandestinidade.

A propósito, tem-se o dispositivo:

Art.  1.208.  Não  induzem  posse  os  atos  de  mera
permissão  ou  tolerância  assim como não  autorizam a
sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão
depois de cessar a violência ou a clandestinidade. 

A  mera  permissão  ou  tolerância
descaracteriza, portanto, a posse como instituto de direitos, transmudando em
mera  detenção,  revestida  da  inconfundível  precariedade,  insuficiente  para
traduzir posse, no sentido jurídico. 

No caso dos autos,  importa observar que o
magistrado,  em  juízo  provisório,  de  cognição  sumária,  bem  analisou  as
circunstâncias expostas, reconhecendo a presença de elementos necessários
para  a  concessão  do  pedido  liminar  reintegratório  em  favor  dos  ora
agravados.

Importante  assentar,  de  início,  que  uma
relação locatícia entre as partes, ou mesmo um comodato verbal em razão de
parentesco,  como  defende  a  recorrente,  não  altera  o  caráter  possessório
direto  sobre  o  imóvel,  inexistindo  mácula  à  posse  do  proprietário nas
hipóteses mencionadas.

O  comodato  configura  uma  permissão
baseada na condição de simples liberalidade de permanência no imóvel,
em ato de mera benevolência por parte de quem detém o domínio.

Os  autores/agravados,  na  qualidade  de
proprietários  do  imóvel,  não  perderam  a  posse  direta  do  bem,  já  que  a
agravante,  até  o  momento,  demonstrou  ter  posse  precária,  que  não  gera
direitos, porquanto obrigada a devolvê-la de quem a recebeu.
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Insubsiste preservação da situação jurídica
fática de posse sobre o imóvel em favor da agravante quando a própria parte,
que  não  detém  a  posse direta,  mas mera permissão,  afirma,  inclusive, ter
passado a residir em outro local em razão da reforma na casa.

Se  os autores requereram,  após  o  fato
mencionado,  a  retomada  do  bem,  com a  negativa  dada pela  ré/agravante
(esbulho), restou configurada  a violação ao direito  possessório, de onde se
inicia contagem do prazo de ano e dia  (art.  924 do CPC)  para a  legítima
reintegração.

Importante  registrar  que  há  menção  nos
autos da tentativa de celebração de contrato de alienação do imóvel entre as
partes,  de  onde se  nota  que a  agravante  tinha  ciência  do  fim da  relação
jurídica vigente, descabendo a hipótese de se mencionar em falta de expressa
notificação extrajudicial.

Por  fim,  calha colacionar  os  seguintes
julgados, “in verbis”:

"POSSESSÓRIA.  PRAZO  PARA  DEFESA.
LITISCONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
GRATUIDADE. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO. POSSE
PRECÁRIA. COMODATO. EXTINÇÃO. NATUREZA DA
POSSE.  ESBULHO  CARACTERIZADO.  Havendo
litisconsórcio, o prazo para defesa só têm início após a
citação  de  todos  os  litisconsortes,  ou,  então,  da
intimação da  decisão que  homologou a  desistência de
um dos réus. Havendo pedido expresso de gratuidade e
declaração  pessoal  de  que  o  pagamento  das  custas
poderá causar prejuízo à subsistência do declarante ou
de sua família,  há presunção de necessidade,  devendo
ser  deferido  o  benefício.  Se  a  posse  decorre  de
comodato,  presume-se  que  revela  o  caráter  de  posse
precária e, findo o comodato, caracteriza esbulho a sua
continuação,  contra  a  vontade  do  comodante,  dando
motivo  à  reintegração."  (TJMG,  Apelação  Cível  nº
2.0000.00.395481-8/000,  Rel.  Juiz  Armando  Freire,  j.
09.10.03).

"REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. ATOS DE
MERA  TOLERÂNCIA.  NÃO-CONFIGURAÇÃO  DE
POSSE. - Restando demonstrado nos autos que a posse
da ré  sobre o imóvel  deriva de atos  de tolerância do
possuidor,  não  há  como  se  negar  a  reintegração  de
posse  requerida."  (TJMG,  Apelação  Cível  nº
2.0000.00.333688-1/000, Rel. Juiz Belizário de Lacerda,
j. 17.05.01). 
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Ademais,  cumpre  assentar  que  a
precariedade não é convalidada com o tempo, restando claro, neste primeiro
momento, a tolerância da ocupação sobre o imóvel por anos exercida pela
parente dos proprietários.

Por  essas  razões,  nego  provimento  ao
agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. 

Participaram do julgamento o Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho e o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado para substituir
a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira).

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator

6


	GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

