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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL  - AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  -  AÇÃO  DE  MANUTENÇAÕ  DE
POSSE  COM  PEDIDO  DE  LIMINAR.
INDEFERIMENTO  DA  LIMINAR.  IRRESIGNAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA  DAS  ALEGAÇÕES.  NÃO
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 927
DO  CPC.  DESOBEDIÊNCIA  AO  ART.  333,  I,  DO
CPC.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  RECORRIDA.
APLICAÇÃO DO  CAPUT,  DO ART. 557,  DO CPC.
RECURSO SEGUIMENTO NEGADO.

-  Na  forma  do  art.  333,  I,  do  CPC,  caberia  a
Agravante  apresentar  provas  quanto  ao  fato
constitutivo  do  seu  direito,  ou  seja,  demonstrar  de
forma inconteste o preenchimento dos requisitos do
art. 927 do CPC.

- Ao relator é facultado decidir negando seguimento
ao  recurso  quando  se  afigurar  manifestamente
inadmissível,  improcedente  ou  prejudicado,  ou  a
pretensão  deduzida  se  confrontar  com  súmula  ou
jurisprudência  predominante  do  respectivo  Tribunal,
do Supremo Tribunal Federal ou de Superior Tribunal
de Justiça, a teor do caput, do art. 557, do CPC.

VISTOS, etc.
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Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  pedido  de  efeito
suspensivo interposto pela LIFE Empreendimentos Ltda - ME contra decisão
interlocutória  proferida  nos  autos  da  Ação  de  Manutenção  de  Posse  com
Pedido  de  Liminar  c/c  Perdas  e  Danos,  processo  nº  0802434-
24.2014.815.0331, que indeferiu o pedido liminar requerido pelo agravante,
em razão deste não ter demonstrado a data da turbação sofrida, constituindo
esse requisito indispensável, nos moldes do art. 927, III, do CPC.

Insurgindo-se  contra  a  decisão  interlocutória,  a  agravante
pleiteia  a  concessão  do  efeito  suspensivo,  e  no  mérito,  o  provimento  do
agravo para revogar os efeitos da decisão vergastada.

O  agravo  veio  instruído  com  os  documentos  obrigatórios  e
facultativos essenciais ao deslinde do caso.

É  o breve relatório.

DECIDO.

Verifico que todo o cerne da questão está em saber se de fato
a parte agravante preencheu os requisitos do art. 927, III, aptos à concessão
da medida liminar por si  pleiteada na ação de Manutenção de Posse com
Pedido liminar, visando a retirada do fio de fibra ótica da empresa agravada
que está cruzando todo o espaço aéreo de sua propriedade, impossibilitando,
pois, a edificação das lajes do projeto.

Nessa  senda,  importante  dar  relevância  aos  argumentos
expostos  na  decisão  pela  Magistrada  "a  quo",  eis  que  mais  próxima  da
realidade  dos  fatos,  firmou  posicionamento  de  que  o  autor/agravante  não
demonstrou cabalmente o preenchimento dos requisitos para a concessão da
liminar pretendida, notadamente, com fulcro no art. 927, III, do CPC.

Como bem afirmou a Magistrada, os documentos juntados são
inconclusivos quanto à data em que ocorrera a turbação.

Nessa senda, entendo que caberia à Recorrente, na forma do
art.  333,  I,  do CPC,  apresentar  provas  quanto  ao  fato  constitutivo  do seu
direito,  ou  seja,  demonstrar  de  forma  inconteste  o  preenchimento  dos
requisitos do art. 927 do CPC.

Eis os precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO  CíVEL  AÇÃO  DE  MANUTENÇAÕ  DE  POSSE.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA  DAS  ALEGAçÕeS.  NÃO  COMPROVAÇÃO
DOS  REQUISITOS  DO  ART.  927  DO  CPC.  ACERTO  DA
DECISÃO  RECORRIDA.  DESPROVIMENTO.  -  Na  forma do
art. 333, I, do CPC, caberia ao Autor apresentar provas quanto
ao fato constitutivo do seu direito, ou seja, demonstrar de forma
inconteste o preenchimento dos requisitos do art. 927 do CPC. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00005006320058150401,  1ª  Câmara  cível,  Relator  DES.
LEANDRO DOS SANTOS , j. em 18-02-2014) 
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APELAÇÃO  CíVEL.  AÇÃO  DE  MANUTENÇÃO  DE  POSSE.
ART.  927  DO CPC.  REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS.
POSSE ANTERIOR.  A manutenção de posse se submete à
observância  dos requisitos  cumulativos  do art.  927 do CPC,
quais sejam: Posse anterior; prática da turbação pelo réu e a
continuação da posse, embora turbada. Litígio sobre galpão de
madeira  abandonado,  e  árvores  frutíferas  do  entorno,
supostamente  na  divisa  entre  as  propriedades  das  partes.
Precário  estado de conservação do bem.  Prova pericial  que
não  esclarece  as  metragens  das  propriedades.  Prova
testemunhal,  unânime,  no  sentido  de  desconhecer  quem
estaria  usando  a  área.  Ausente  a  prova  da  posse  pelos
requerentes,  impositiva  a  improcedência  da  ação.  Sentença
mantida. Negado provimento à apelação. Unânime. (TJRS; AC
271283-46.2010.8.21.7000;  Casca;  Décima  Oitava  Câmara
Cível; Rela Desa Nara Leonor Castro Garcia; Julg. 13/12/2012;
DJERS 19/12/2012)

AGRAVO  (ART.  557,  ~  1°,  CPC),  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  DECISÃO  UNIPESSOAL  QUE  NEGOU
SEGUIMENTO  AO  RECURSO  INTERPOSTO.
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  DIREITO  DE  PASSAGEM.
LIMINAR  NÃO  CONCEDIDA.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DA  POSSE  ANTERIOR.  REQUISITOS
ESSENCIAIS ELENCADOS NO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL  NÃO  DEMONSTRADOS.  DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "Se a
prova apresentada ao limiar  da ação possessória não revela
com um mínimo de certeza a posse exercida pela parte autora,
tampouco  a  turbação  ou  esbulho  e  a  sua  data,  além  da
continuação  da  posse,  apesar  de  turbada,  ou  a  perda  da
mesma  em  caso  de  esbulho,  a  concessão  da  liminar
reintegratória se afigura desacertada, podendo, por óbvio, ser
revisitada, caso elementos de convicção em contrário aportem
ao  caderno  processual  no  curso  da  instrução."  (Agravo  de
Instrumento n. , de Araquari, reI. Des. Jorge Luis Costa Beber,
dj.  Em  23.08.2012)  (TJ-SC  –  AG:  20120414512  SC
2012.041451-2  (Acórdão),  Relator:  Eduardo  Mattos  GaBo
Júnior,  Data  de  Julgamento:  24/09/2012,  Câmara  Especial
Regional de Chapecó Julgado)

Diante do exposto, forte nas razões acima, com fundamento no
art. 557, caput, do CPC, NEGO SEGUIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE
INSTRUMENTO,  dada  sua  manifesta  improcedência,  senão  contrariedade
com a jurisprudência pátria.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 10 de abril de 2015.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

                          RELATOR

Agravo de Instrumento nº 0001783-14.2015.815.0000 3


