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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REIVINDICATÓRIA.
AUSÊNCIA  DE  INDIVIDUAÇÃO  DA  ÁREA
VINDICADA.  NECESSIDADE  DE  PRÉVIA AÇÃO
DEMARCATÓRIA.  MANUTENÇÃO DO  DECISUM
DE  PRIMEIRO  GRAU.  DESPROVIMENTO  DO
APELO.

– Em que pese a existência nos autos do registro do
imóvel vindicado, tenho que a completa individualização
do  mesmo  não  restou  satisfeita,  acarretando  ao  seu
proprietário a situação litigiosa. Assim, agiu o magistrado
de base com acerto ao considerar a necessidade de prévia
ação  demarcatória  face  à  clarividente  nebulosidade
existente na exata individuação da área vindicada.

– Importante pontuar que não obstante a semelhança,
existe  um  limite,  ainda  que  tênue,  entre  as  ações  de
demarcação e  reivindicação.  É que tanto a demarcatória
como a  reivindicatória  podem ser  utilizadas  para  que  o
proprietário de um terreno consiga recuperar o trecho do
terreno  ocupado  indevidamente  pelo  outro.  Diferem
porque na reivindicatória, já se conhece exatamente a linha
divisória e a pretensão é de recuperar uma porção certa,
além da dita linha; enquanto que na demarcatória, primeiro
se investiga e define a linha de separação, para que, por via
de  consequência,  se  obtenha  os  terrenos  eventualmente
ocupados pelo vizinho além das divisas regulares.

– Apelo Desprovido.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível  do Tribunal  de Justiça  da Paraíba,  em sessão ordinária,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.   

Trata-se de  Apelação Cível  interposta por  Maria Lúcia Maurício
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Araruna, nos
autos  da  Ação Reivindicatória  com pedido de  liminar manejada  em face  de
Romildo Macedo Ferreira.

Retroagindo ao petitório inicial, narra a autora ser proprietária de um
imóvel tipo terreno, localizado no lugar denominado “Lagoa Seca”, medindo 6,00
(seis) metros de frente por 27,00 (vinte e sete) de fundos, que se limita: de um lado
com Valdemar Teixeira e Pontes, do outro faz esquina com a rua, pelos fundos um
cidadão conhecido por Pedro e na frente com o leito da rua, em conformidade com
os disposto na escritura pública em anexo.

Aduz  que  ao  fazer  um  levantamento  e  uma  visita  no  imóvel,
detectou que a área foi totalmente invadida pelo promovido, que edificou comércio
e residência no local e ainda invadiu parte da rua lateral.

Requereu,  em síntese,  fosse  oficiado  o  Cartório  de  Imóveis  para
indicar a exata localização do lote e a procedência da ação, restituindo-lhe a posse e
o domínio sobre o imóvel.

Tutela antecipada indeferida (fls. 16/17).

Contestando a ação, alega o réu, preliminarmente, carência da ação,
uma vez não ter a autora promovido a citação de sua consorte. Por conseguinte, no
mérito,  narra  que  o  prédio  residencial  foi  adquirido  já  construído  e  só  após
comprou o terreno, que é contíguo a sal residência  e aonde veio a  construir  o
prédio  comercial.  Aduz  a  inexistência  da  invasão  em  tela,  sendo  o  legítimo
proprietário “de um terreno destinado a construção medindo quarenta e nove (49)
metros de frente, cinquenta e cinco (55) metros nos fundo por trinta e seis (36)
metros  de  comprimento  de  cada  lado,  confrontando-se  de  um  lado  com  o
comprador;  do  outro  faz  esqueina  com  a  rua  projetada,  pelos  fundos  com
Valdemar  Teixeira  de  Pontes  e  pela  frente  com  o  leito  da  rua,  situado  no
Loteamento  Maria  Liberato  de  Avelar,  na  cidade  de  Araruna/PB”,  conforme
contido em escritura pública.

Impugnação à contestação às fls. 55/53.

Às  fls.  55  foi  designada  audiência  de  conciliação,  seguida  de
instrução e julgamento.

Tentativa de conciliação inexitosa, tendo o Magistrado, suspendido a
audiência para melhor apreciação de questões processuais (fls. 67).

Ato contínuo, foi proferida sentença de extinção do processo sem
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resolução do mérito, cuja emenda restou assim redigida:

“A  exata  individuação  da  área  vindicada  é  requisito
indispensável à propositura da demanda reivindicatória,
de modo que a dúvida quanto à precisa localização do
bem  –  lote,  por  se  tratar  de  vício  insanável,  deve
acarretar  a  extinção  do  processo  sem  julgamento  do
mérito, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de
Processo Civil.” - fls. 69

 Irresignada, apela a autora, alegando nulidade da sentença, face à
patente violação do contraditório e da ampla defesa, uma vez ter o Magistrado de
base  indeferido  a  pretensão  da  recorrente  por  falta  de  pressuposto  de
desenvolvimento do processo, mesmo existindo provas documentais, entre outros a
serem produzidas, tais como testemunhal e pericial. 

Ressalta,  ademais,  que a escritura pública  contem as informações
relativas ao imóvel (características, confrontações e localização), possuindo este,
inclusive,  limites  e  número  distintos  do  imóvel  constante  na  escritura  pública
juntada pelo recorrido, não obstante possuírem um mesma matrícula de origem.
Afirma,  assim,  a  necessidade  de  denunciação  da  lide,  com  a  citação  dos
denunciados às fls. 90 para integrar a lide.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  100/110),  pugnando  pelo
desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do apelo,  acolhendo-se a  preliminar  de cerceamento de defesa para
declarar a nulidade da sentença vergastada (fls. 117/121).

É o relatório.

VOTO.

Presentes os  pressupostos  de admissibilidade,  conheço do recurso
interposto. 

Ab  inito,  cumpre  consignar  que  a  preliminar  de  cerceamento  de
defesa  será  analisa  em  conjunto  com  o  mérito  da  demanda,  uma  vez  seus
fundamentos se entrelaçarem.

Pois bem. Como visto do relatório, a presente Ação Reivindicatória
foi  extinta sem resolução do mérito, tendo o Magistrado de base concluído pela
ausência da exata individuação da área vindicada, uma vez existente dúvidas da
precisa localização do bem.

Inconformada  com  o  decisum,  apelou  a  autora,  sustentando,  em
síntese,  a  ocorrência  do  cerceamento  de  seu  direito  de  defesa,  uma vez  ter  o
Magistrado de base indeferido a pretensão da recorrente por falta de pressuposto de
desenvolvimento do processo, mesmo existia provas documentais, entre outras a
serem produzidas (testemunhal e pericial). 
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Ressaltou , ainda, que a escritura pública juntada aos autos contem
as informações relativas ao imóvel (características, confrontações e localização),
não havendo portanto que se falar em ausência de individuação.

De fato, observo que a parte autora colaciona aos autos Escritura de
Compra e Venda, registrada no Cartório do Único Ofício de Notas do Município de
Araruna, constando em referido documento as seguintes informações:

“Terreno  destinado  à  construção  medindo  6,00  (seis)
metros de frente, mesma definição nos fundos, por 27,00
(vinte e sete) de comprimento de cada lado, situado no
lugar “Lagoa da Serra”, Perímetro Urbano da cidade de
Araruna/PB. Confrontando-se de um lado com Valdemar
Teixeira de Pontes, do outro esquina com uma rua, pelos
fundos  com um cidadão  conhecido como Pedro  e  pela
frente com o leito da rua.”

Entrementes, ao contestar a ação, o réu se afirma legítimo possuído
do  imovél  objeto  do  litígio,  também  lançando  mão  de  escritura  pública  que
descreve seu bem da seguinte forma:

“terreno destinado a construção medindo quarenta e nove
(49) metros de frente, cinquenta e cinco (55) metros nos
fundo por  trinta e  seis  (36)  metros  de  comprimento  de
cada lado, confrontando-se de um lado com o comprador;
do outros faz esqueina com a rua projetada, pelos fundos
com Valdemar Teixeira de Pontes e pela frente com o leito
da rua, situado no Loteamento Maria Liberato de Avelar,
na cidade de Araruna/PB.”

Assim,  em  um  olhar  perfunctório  do  caso  se  concluiria  que  o
Magistrado de base equivocou-se ao considerar inexistente a individuação da área
vindicada, extinguindo a ação pela ausência de pressuposto de validade.

Contudo,  ao  comparar  os  textos  acima  declinados,  dadas  as
similitudes  das  definições  dos  imóveis  em  ambas  as  escrituras,  que,  diga-se,
possuem o mesmo número de registro, vejo que agiu o magistrado com acerto ao
considerar  a  necessidade  de  prévia  ação  demarcatória  face  à  clarividente
nebulosidade existente na exata individuação da área.

Importante pontuar que não obstante a semelhança, existe um limite,
ainda que tênue, entre as ações de demarcação e reivindicação. 

É  que  tanto  a  demarcatória  como  a  reivindicatória  podem  ser
utilizadas  para que  o proprietário  de  um terreno consiga  recuperar  o trecho do
terreno ocupado indevidamente pelo outro. Diferem porque na reivindicatória, já se
conhece exatamente a linha divisória e a pretensão é de recuperar uma porção certa,
além da dita linha; enquanto que na demarcatória, primeiro se investiga e define a
linha  de  separação,  para  que,  por  via  de  consequência,  se  obtenha  os  terrenos
eventualmente ocupados pelo vizinho além das divisas regulares.
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Na grande maioria dos negócios jurídicos, o adquirente já recebe a
propriedade  imobiliária  com  seus  limites  definidos  no  título  de  aquisição  e  já
assinalados  no  terreno,  pois  é  da  essência  do  domínio  justamente  essa
individualização do objeto.  Mas casos há em que o título aquisitivo não define
convenientemente a linha divisória entre dois ou mais prédios. E é exatamente aí,
para salvaguardar tais situações, que existe o procedimento demarcatório.

Assim, em que pese a existência dos respectivos registros, tenho que
a completa individualização não restou satisfeita, acarretando aos proprietários a
situação litigiosa.

Neste  espeque  colaciono  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

“PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO  DEMARCATÓRIA.
DIVERGÊNCIA  ENTRE  OS  LIMITES  E
CONFRONTAÇÕES  DEFINIDOS  NOS  TÍTULOS
DOMINIAIS  E  A  REALIDADE.  POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 946, I, DO CPC.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
1.  A  ação  demarcatória  é  cabível,  mesmo  quando
definidos  os  limites  divisórios,  ainda  restando  dúvidas
sobre sua correção e, principalmente, discordância entre
o título de domínio e a realidade.
2. Por isso que, havendo divergência entre a verdadeira
linha de confrontação dos imóveis e os correspondentes
limites  fixados  no  título  dominial,  cabível  a  ação
demarcatória  para  eventual  estabelecimento  de  novos
limites  (art.  946,  I,  do  CPC  c/c  art.  1.297  do  CC).
Precedentes.
3. Em face da imprecisão da linha divisória, não seria
possível intentar a ação reivindicatória, pois, para tanto,
é  necessária  a  perfeita  individuação  da  coisa
reivindicada, o que não ocorre na espécie.
4.  A não realização do necessário  cotejo  analítico  dos
acórdãos,  com  indicação  das  circunstâncias  que
identifiquem as semelhanças entres o aresto recorrido e
os  paradigmas  implica  o  desatendimento  de  requisitos
indispensáveis  à  comprovação  do  dissídio
jurisprudencial.
5. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão,
provido,  a  fim  de  cassar  o  julgado  recorrido,
determinando o retorno dos autos a instância de origem
para que se prossiga o exame da causa.”
(REsp  759.018/MT,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA,  julgado em 05/05/2009,
DJe 18/05/2009)(grifo nosso).
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E, ainda, de outras Cortes Pátrias de Justiça: 

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROPRIEDADE  E
DIREITOS  REAIS  SOBRE  COISAS  ALHEIAS.  AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.  PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE
TUTELA.  IMISSÃO  NA  POSSE.  INVIABILIDADE.
REQUISITOS  DO  ART.  273  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL  NÃO  EVIDENCIADOS.  ÁREA
NÃO  INDIVIDUALIZADA.  O  deferimento  da  tutela
antecipada  pressupõe  o  preenchimento  dos  requisitos
dispostos no art.  273 do Código de Processo Civil.  No
caso,  carece  o  pedido  da  parte  autora  de  prova
inequívoca  do  direito  e  da  verossimilhança  de  suas
alegações,  pois os  elementos trazidos aos  autos  não se
mostram suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento
do direito à pretendida imissão na posse do imóvel,  em
especial  por  não  estar  perfeitamente  individualizada a
área  litigiosa,  a  qual  também  é  objeto  de  ação
demarcatória, ainda não finalizada. Prudente, assim, que
se  mantenha  a  situação  fática  existente  ao  tempo  do
ajuizamento da demanda, em atenção ao princípio "quieta
non  movere".  Recurso  Improvido,  em  Decisão
Monocrática”. (Agravo de Instrumento nº 70062891528,
Décima oitava Câmara Cível, TJ - RS, Relator: PEDRO
CELSO  DAL  PRA,  JULGADO  EM  15/12/2014)  (grifo
nosso).

“APELAÇÃO  -  RESPOSTA  A  PRELIMINAR  DE
CONTESTAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA
-  NOME  ATRIBUÍDO  À  CAUSA  -  IRRELEVÂNCIA  -
NATUREZA  DA  AÇÃO  DELIMITADA  PELA
PRETENSÃO  -  REIVINDICATÓRIA  -  REQUISITOS
LEGAIS  PARA  PROCEDÊNCIA  -  DISCREPÂNCIA
ENTRE OS LIMITES CONTIDOS NO REGISTRO COM
AQUELES  DISPOSTOS  NA  REALIDADE  -  AÇÃO
CABÍVEL  -  DEMARCATÓRIA.  
1  -  A  alegação  de  matéria  em  resposta  a  preliminar
suscitada pela parte contrária em contestação, com fulcro
no  art.  327  do  CPC,  não  consiste  em  inovação  no
processo.
2  -  O  nome  dado  à  causa  é  irrelevante,  devendo  a
natureza da ação ser perquirida segundo a causa de pedir
e  pedidos  deduzidos  em  juízo.
3  -  A procedência  do  pedido  de  reivindicação  de  bem
demanda comprovação pelo autor de individualização da
área litigiosa e a cabal demonstração de sua titularidade,
sendo que na hipótese em que há discordância entre os
limites  previstos  no  registro  e  aquela  efetivamente
existente  torna-se  cabível  o  manejo  de  ação
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demarcatória.”
(TJMG  -  Apelação  Cível  1.0105.05.143036-8/001,
Relator(a):  Des.(a)  Pedro  Bernardes  ,  9ª  CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 15/12/2009, publicação da súmula
em 08/02/2010) (grifo nosso).

Assim,  tenho,  por  conseguinte,  que  não  há  que  se  falar  em
cerceamento de defesa, uma vez que o Juiz primevo deixou de colher depoimento
das  partes  de  das  testemunhas  por  já  encontrar-se  convicto  da  ausência  de
pressuposto  processual,  passando,  assim,  a  proferir  sentença  devidamente
motivada.

Por tudo o que foi  exposto,  NEGO PROVIMENTO à Apelação
Cível, mantendo íntegra a sentença vergastada.

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o
Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa,  juiz  convocado,  com  jurisdição  plena,  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira e o
Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, o Exmo.
Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.   Sala de Sessões da Segunda
Câmara Especializada  Cível  do  Tribunal  de Justiça do  Estado da Paraíba,  João
Pessoa, 09 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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