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APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR  DE  NÃO
CONHECIMENTO  DO  RECURSO,  POR  VIOLAÇÃO  AO
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE,  ARGUIDA  EM
CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO.

Verificando-se que a parte apelante expôs os motivos pelos
quais entende merecer reforma a sentença, não há que se
falar em afronta ao princípio da dialeticidade. 

AÇÃO  DE  IMISSÃO  DE  POSSE.  PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO  DA  PROMOVIDA.  PLEITO  DE
ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.  LIDE  JULGADA
ANTECIPADAMENTE,  QUANDO  AINDA  HAVIA
QUESTÕES  FÁTICAS  A  SEREM  DIRIMIDAS.
JULGAMENTO,  ADEMAIS,  SEM  REFERÊNCIA  À  LIDE
CONEXA, QUE TRAMITA EM APENSO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. ACOLHIMENTO DO PLEITO DE NULIDADE.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 

Restando demonstrada a pendência de questões fáticas a
serem dirimidas para o deslinde da controvérsia, mostra-se
inadequado o julgamento antecipado da lide, impondo-se a
nulidade da sentença, ainda mais diante da constatação de
que não foi feita qualquer menção ao processo que tramita
em  apenso,   com o  qual  existe  relação  de  conexão  por
prejudicialidade. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  REJEITAR  A  PRIMEIRA  PRELIMINAR  E
ACOLHER A SEGUNGA PRELIMINAR PARA ANULAR A SENTENÇA.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Marinez  Batista
Salustriano, buscando a reforma da sentença (fls. 65/69) do Juízo de Direito
da Comarca de Pirpirituba, proferida nos autos da Ação de Imissão de Posse
ajuizada por Suênia Kely da Silva e Leandro Lourenço da Silva em face da
ora apelante.

Os  autores/apelados  narraram  na  exordial  que  são  filhos  do
falecido senhor Manoel Lourenço da Silva, que, em vida, teria deixado para
eles o  imóvel  residencial  localizado na rua  Francisco da Costa  Lira,  nº  37,
Centro, na cidade de Sertãozinho/PB. 

Acrescentaram  que,  no  entanto,  quando  do  falecimento,  em
10,12.2010, o seu genitor estava vivendo no aludido imóvel com sua última
companheira,  a  ora  promovida  (Marinês  Batista  Salustriano),  que  vem  se
recusando a deixar o local.

Alegando, pois, que, por terem o domínio do bem, fazem jus à
respectiva  posse,  ajuizaram  a  presente  ação  para  que  tal  direito  lhe  seja
assegurado.

Na sentença vergastada, a magistrada a quo julgou procedente o
pleito exordial.

No presente  apelo  (fls.  65/75),  a  promovida/apelante  requereu,
preliminarmente, a anulação da sentença (que julgou antecipadamente a lide),
com o retorno dos autos à primeira instância “a fim de se apurar os indícios de
falsidade dos documentos que deram azo ao registro de propriedade em nome
dos apelados, em conformidade com os fatos alegados nos autos do processo
nº  0000177.38.2013.815.0511,  em  apenso”.  Sustentou,  também,  que  seria
necessária  a  realização  da  audiência  de  instrução  e  julgamento,  para  que
ocorresse  a  oitiva  de  suas  testemunhas,  não  se  mostrando  adequado  o
julgamento antecipado da lide. 

No  mérito,  aduziu  que  a  magistrada  “julgou  procedente  uma
pretensão  deduzida  com  base  em  documentos  apenas  com  aparência  de
verdadeiros”,  tendo,  na  realidade,  o  aludido  imóvel  sido  comprado  por  ela
(apelante)  em  parceria  com  seu  falecido  companheiro  (pai  dos  apelados),
tendo a posse sido “adquirida sem qualquer contrato ou escritura, conforme o
costume que se operava na época mais antiga na cidade, para a aquisição dos
imóveis”,  fato  que,  segundo  alega,  restaria  demonstrado  através  da  prova
testemunhal, não produzida em juízo.  

Contra-arrazoando  (fls.  82/87),  os  apelados  requereram,
preliminarmente, o não conhecimento do apelo, por violação ao princípio da
dialeticidade. No mérito, pugnaram pela manutenção do decisum. 

Às  fls.  94/101,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
“provimento do recurso, para que seja anulada a decisão com o retorno dos
autos à origem, a fim de que seja dado prosseguimento à instrução probatória
necessária, com o consequente pronunciamento jurisdicional acerca da ação
em apenso – processo nº 0000177-38.2013.815.0511”.
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VOTO

- DA PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES

Em suas contrarrazões, a autora/apelada suscitou a preliminar de
não conhecimento do apelo, por afronta ao princípio da dialeticidade, sob o
argumento  de  que  a  promovida/apelante  não  combateu,  efetivamente,  os
fundamentos da sentença, fazendo-o apenas de forma genérica.

Tal  arguição,  contudo,  não merece guarida,  pois,  da  leitura da
peça recursal, percebe-se facilmente que a parte apelante expôs os motivos
pelos quais entende que a sentença merece reforma, levantando, inclusive,
preliminar de nulidade do decisum..

Se os argumentos contantes no recurso devem ou não prosperar,
isso é matéria a ser oportunamente apreciada, o que será feito a seguir. O fato,
porém, é que o apelante expôs as suas razões de reforma do julgado, o que
afasta a tese de afronta ao princípio da dialeticidade.

Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada a esse título.   

- DO RECURSO APELATÓRIO

Conforme relatado acima,  os autores,  filhos do falecido senhor
Manoel Lourenço da Silva, ajuizaram a presente ação alegando que, em vida, o
pai deixou para eles o imóvel residencial localizado na rua Francisco da Costa
Lira, nº 37, Centro, na cidade de Sertãozinho/PB, o qual vem sendo ocupado
pela  ora  promovida  (Marinês  Batista  Salustriano),  última  companheira  do
falecido genitor e com quem ele viveu no aludido imóvel até sua morte, em
10,12.2010. Alegando que detêm o domínio do imóvel, requereram a imissão
na posse do respectivo bem.   

Em sua peça contestatória (fls. 27/42), a promovida alegou que,
em verdade, o referido imóvel foi adquirido através da soma de seus recursos
financeiros com os do falecido companheiro. Afirmou, assim, que “se encontra
possuidora do imóvel por aquisição de cinquenta por cento (50%) de sua parte
ideal  e  meeira  dos  outros  cinquenta  por  cento  (50%)  como  sucessora
decorrente da união estável com o de cujus” (fl. 39).

Sustentou,  também,  que  os  autores  conseguiram  registrar  a
propriedade em seu nome, após a morte do de cujus, através da apresentação
no Cartório de Imóveis, de um alvará de construção da prefeitura local, “obtido
por meio de FRAUDE”  (fl. 40), tanto que já ajuizou Ação Declaratória de Ato
Notarial, a qual tramita em apenso. 

Aduziu,  também,  que  a  primeira  ação  de  imissão  de  posse
ajuizada  pelos  autores  (Processo  nº  05120110001743)  foi  extinta,  sem
resolução do mérito, por ausência de prova do título dos promoventes, tendo,
após  o  encerramento  daquele  feito,  sido  produzido  o  registro  do  título  em
cartório, que está servindo para embasar a presente lide.    
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Na  sentença  ora  vergastada  (fls.  65/68),  a  magistrada  a  quo,
observando  que  há  título  a  comprovar  o  domínio  dos  autores,  julgou
antecipadamente a lide, decretando a procedência do pleito exordial.

No  presente  apelo,  a  promovida  requereu,  inicialmente,  a
anulação da sentença, com o retorno dos autos à primeira instância “a fim de
se apurar os indícios de falsidade dos documentos que deram azo ao registro
de  propriedade  em  nome  dos  apelados,  em  conformidade  com  os  fatos
alegados nos autos do processo nº 0000177.38.2013.815.0511, em apenso”.
Sustentou,  também,  que  seria  necessária  a  realização  da  audiência  de
instrução e julgamento, para que ocorresse a oitiva de suas testemunhas – a
respaldarem a tese de foi ela e seu companheiro que compraram o imóvel -,
não se mostrando adequado o julgamento antecipado da lide.

Merece  guarida  o  pleito  de  anulação  do  decisum,  em
consonância, inclusive, com o bem elaborado parecer da douta Procuradoria
de  Justiça,  que  opinou  pelo  retorno  dos  autos  à  origem,  para  abertura  da
instrução processual.

Como cediço, a imissão de posse é a ação daquele que tem a
propriedade/domínio do bem, mas nunca teve a posse e quer tomar esta de
quem injustamente a detém.

In casu, a magistrada sentenciante julgou antecipadamente a lide
–  decretando  a  procedência  do  pleito  exordial  –  por  compreender  já  estar
documentalmente  comprovado  o  domínio  dos  autores/apelados,  já  que  o
imóvel  se encontra registrado em cartório em nome deles (fl.  11),  tendo tal
registro sido confeccionado a partir da apresentação de alvará de construção,
emitido pela Prefeitura de Sertãozinho.

Ocorre  que,  apesar  de  o  bem  estar  registrado  em  nome  dos
promoventes, ainda há questão de fato a ser dirimida na lide – o que impede o
julgamento antecipado – pois, conforme narrado acima, desde a contestação, a
parte  promovida/apelante  impugnou  o  aludido  documento  e  disse  haver
comprado o aludido bem, junto com o falecido companheiro, fato que alegou
poder comprovar através de prova testemunhal.

Como  bem  pontuou  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu
parecer,  o  conjunto  de  fatos  articulados  pelas  partes  levam,  realmente,  à
necessidade  de  melhor  averiguação  na  fase  instrutória,  pois,  “apesar  dos
autores alegarem que a transmissão da propriedade do imóvel ocorreu antes
do óbito do seu genitor […] juntaram documentos às fls. 11/13 confeccionados
após o óbito do Sr. Manoel Lourenço da Silva, que ocorreu no dia 10/12/2012 –
(fl. 14), sendo, portanto, conflituosa a alegação do recebimento do imóvel em
vida quando os documentos colacionados foram feitos em momento posterior
ao óbito” (fl. 98).
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Outro ponto, para o qual chamou a atenção a douta Procuradoria
de  Justiça,  foi  o  de  que  a  ação  idêntica  (imissão  de  posse  nº
051.2011.0000.1743) ajuizada anteriormente pelos mesmos autores foi extinta,
sem  resolução  do  mérito,  exatamente  em  razão  de  os  promoventes  não
haverem juntado qualquer documento comprovando a propriedade do bem, de
forma que, até dia 25/10/2011, data do termo de audiência na qual foi proferida
a sentença do feito pretérito, inexistia instrumento nesse sentido, sendo que -
prosseguiu o parquet - “subitamente, dois dias depois, houve a confecção da
certidão cartorária que subsidia o pedido dos autores nesta demanda, a qual
foi confeccionada em 27/10/2011” (fl. 98).

Destarte,  à  luz  das  alegações  e  das  informações  paradoxais
constantes nos autos, não seria possível o julgamento antecipado da lide, sem
a abertura da instrução processual.

Ressalte-se  que,  em  apenso,  tramita  Ação  Declaratória  de
Nulidade de Ato Notarial, ajuizada pela promovida desta ação de imissão de
posse, na intenção, exatamente, de anular a certidão de registro de imóvel que
serviu de base para a presente lide. 

Embora a referida Ação Declaratória de Nulidade de Ato Notarial
(nº  000177-38.2013.815.0511)  tenha  tramitado  (e  ainda  se  encontre)  em
apenso a esta ação de imissão de posse, observa-se que, ao julgar a presente
lide,  a  magistrada  sentenciante  não  fez  qualquer  menção  àquela  outra,
decretando a procedência do pleito de imissão, sem julgar o processo no qual
se discute a validade do registro do imóvel em nome dos promoventes.

Como bem ponderou a douta Procuradoria Justiça, tendo em vista
a aparente relação de conexão por prejudicialidade entre a presente ação de
imissão  de  posse  e  ação  declaratória  de  nulidade  de  ato  notarial,  o
procedimento  mais  adequado  seria  o  julgamento  simultâneo das  lides,  não
havendo sentido em se sentenciar esta ação (de imissão de posse) antes da
apreciação  da  ação  (já  em  apenso)  na  qual  se  discute  a  validade  do
instrumento que a respalda.

Em  sendo  assim,  mais  uma  vez  invocando  dizeres  do  bem
lançado  parecer  ministerial,  concluo  que  “diante  das  controvérsias
supramencionadas,  resta  evidente  a  necessidade  de  uma  maior  dilação
probatória, posto que o precipitado julgamento antecipado da lide afrontou o
princípio  constitucional  do  devido  processo  legal,  cerceando  o  direito  da
apelante em ver toda a matéria questionada dirimida pelo juízo” (fl. 100).

Sobre  a  necessidade  de  anulação  da  sentença  que  julga
antecipadamente  a  lide,  em  situações  que  demandam  dilação  probatória,
proclama a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  OPORTUNIDADE
PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS.  CERCEAMENTO DE
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DEFESA  CONFIGURADO.  MATÉRIA  DE  ORDEM
PÚBLICA.  MATERIALIZAÇÃO  DO  ERROR  IN
PROCEDENDO. SENTENÇA NULA DE OFÍCIO. 
[...] Ocorrendo o julgamento antecipado da lide com provas
insuficientes  para  julgar  a  pretensão  material,  restam
caracterizados o error  in  procedendo e o cerceamento de
defesa, impondo o reconhecimento de ofício da nulidade da
sentença.1

Em sendo assim, deve ser acolhida a preliminar de nulidade da
sentença, levantada pela promovida/apelante, devendo os autos retornarem ao
juízo  de  origem,  para  abertura  da  instrução  processual,  bem como para  o
posterior julgamento da lide que tramita em apenso. 

Face ao exposto,  rejeito a  preliminar  de  não conhecimento  do
recurso, suscitada pelos autores/apelados em sede de contrarrazões; e acolho
a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, levantada no
recurso  apelatório,  determinando  o  retorno  dos  autos  ao  juízo  a  quo,  para
abertura da instrução processual e posterior pronunciamento judicial sobre a
lide em apenso.   

 É como voto.  

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  José  Ricardo  Porto.
Participaram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti,  o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o Exmº.  Dr.
Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o Des.  Leandro  dos
Santos). Presente à sessão o Exmº. Dr.  Herbert Douglas Targino, Procurador
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 07 de
junho de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

 
G/07

1 TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00049835120138150371,  3ª  Câmara Especializada Cível,  Relator
DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 29-03-2016.
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