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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000592-59.2014.815.0681 – Comarca da Prata
RELATOR : João Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides.
APELAÇÃO : Espólio de Sebastião Lindoso da Silva, representado por seu inventariante João
do Carmo Lindoso
ADVOGADO : Paulo de Farias Leite (OAB/PB 6.276-PB)
APELADO : Cícero Damião Alves
ADVOGADO : Lucinea  Amador  Batista  Siqueira  (OAB/PB 5.981)  e  Miguel  Rodrigues  da
Silva (OAB/PB 15.933-B)

APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR  DE  COISA  JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DA  TRÍPICE  IDENTIDADE.
INTERDITO  PROIBITÓRIO.  ESBULHO  IMINENTE  E  POSSE
ATUAL  NÃO  COMPROVADOS.  DECLARAÇÃO  UNILATERAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.

—  O interdito proibitório é a ação apropriada para que o possuidor, em
vias  de  comprovada ameaça,  proponha  e  receba  a  devida  segurança,
consistente  em uma ordem judicial  proibitória,  a  fim de impedir  que  se
caracterize  tal  ameaça,  acompanhada  de  sanção  para  a  hipótese  de
descumprimento  da  ordem. Todavia,  sua  concessão  fica  sujeita  à
comprovação do  justo receio da turbação ou esbulho iminente, o que não foi
demonstrado nos autos.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao
apelo.

RELATÓRIO.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Espólio de Sebastião Lindoso da
Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Prata que, nos autos da Ação de Interdito
Proibitório, julgou  improcedente  a  pretensão  autoral,  sob  o  fundamento  de  que  não  restou
comprovado  nos  autos  que  o  autor  ou  seus  herdeiros  tenha  tido  a  posse  da  parte  do  imóvel
questionada (fls. 118/120).

O apelante, por sua vez, nas razões recursais, alega em sede de preliminar o



cerceamento de defesa, onde afirma que o Juízo “a quo” não apreciou requerimento de exceção de
coisa julgada em favor do espólio, como prejudicial de mérito, o que torna a sentença nula. No
mérito,  argumenta  que  não  há  nos  autos  provas  de  serem  os  apelados  posseiros  do  imóvel
questionado. Por fim, requer a nulidade da sentença, bem como a procedência da demanda para que
seja determinada a paralisação da obra (fls. 122/126).

Contrarrazões às fls. 131/143.

Em  parecer  às  fls.  149/152v,  a  Procuradoria  de  Justiça  pugnou  pelo
deferimento de assistência judiciária gratuita e pela rejeição da arguição de cerceamento de defesa.
Por fim, pugnou pelo regular processamento do recurso, sem manifestação no mérito, devolvendo
os autos à Relatoria.

É o relatório. 

VOTO.

Antes de adentrarmos no mérito recursal, necessário a análise da preliminar
arguida pelo recorrente em suas razões.

PRELIMINAR

Argumenta o apelante, que restou evidenciado o cerceamento de defesa por
ele suportado, pois o Juízo singular não apreciou o requerimento de coisa julgada, como prejudicial
de mérito, o que torna a sentença nula.

Em que pese a tese defendida pelo apelante, a mesma não merece prosperar.

Com efeito, o julgamento nos moldes em que foi perpetrado, não traduz, sob
qualquer  aspecto,  cerceamento  ao  direito  de  defesa  do  recorrente.  Observa-se  das  razões  da
sentença, que o magistrado apreciou a coisa julgada, contudo, não vislumbrou similitude de ações a
caracterizar coisa julgada com a sentença homologatória de transação extrajudicial no processo de
nº 0000429-50.2012.8.15.0681. 

Ademais, a alegação de coisa julgada revela-se inconsistente, eis que não há
identidade de partes, pois na ação de obrigação de fazer (processo nº 0000429-50.2012.8.15.0681) o
polo  passivo  da  demanda  é  o  Município  de  Prata/PB  e  não  o  senhor  Cícero  Damião  Alves,
conforme consta nessa demanda, e para configurar a coisa julgada deve está presente a tríplice
identidade, qual seja, correspondência entre as partes, causa de pedir e pedido.

Logo,  chega-se  à  conclusão  de  que  a  sentença  não  violou  o  princípio
constitucional da ampla defesa e do contraditório, tornando-se impossível a anulação de tal decisão,
vez que não houve comprometimento à higidez do presente feito.

Portanto, rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Colhe-se  dos  autos,  que  o  Espólio  de  Sebastião  Lindoso  da  Silva,
representado por seu inventariante,  João do Carmo Lindoso, ingressou com a presente Ação de
Interdito  Proibitório  contra  Cícero  Damião  Alves,  afirmando  em síntese:  -  que  o  demandado
iniciou uma construção de uma casa na propriedade do promovente, mesmo estando o caso  sub



judice, sem autorização do espólio e sem que tenha comprado o imóvel; o suplicado diz que o
imóvel lhe pertence, mas não apresenta a escritura de compra e venda; - que está sendo molestado,
pois além do promovido está causando prejuízo por querer continuar a construção da casa, mantém
o propósito de manter o imóvel como sendo seu, tornando mais difícil uma possível reparação. 

Ao apreciar a querela, o magistrado singular julgou improcedente o pedido
exordial, sob o fundamento de que não restou comprovado que o autor ou seus herdeiros tenha tido
a posse da parte do imóvel questionada.

Pois bem.

Não é ocioso destacar, inicialmente, que o instituto do interdito proibitório é
ação possessória de natureza preventiva, desdobramento da ação de manutenção de posse.

É a ação apropriada para que o possuidor, em vias de comprovada ameaça,
proponha e receba a devida segurança, consistente em uma ordem judicial proibitória, a fim de
impedir que se caracterize tal ameaça, acompanhada de sanção para a hipótese de descumprimento
da ordem. Todavia, sua concessão fica sujeita à comprovação do justo receio da turbação ou esbulho
iminente.

Destarte, para o possuidor, direto ou indireto, que comprove justo receio de
ser molestado, poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante
mandado proibitório,  em que se comine ao réu determinada pena pecuniária,  caso transgrida o
preceito (art. 567, do CPC/2015).

Assim, agiu acertadamente o magistrado a quo ao rejeitar o pedido exordial,
eis que, compulsando-se os autos, percebe-se que, sequer, restou comprovada a posse, bem como a
alegada construção do imóvel, o que poderia ter sido sanado com a juntada de fotografias do local,
prova fácil de ser produzida.

Sobre o tema, bem pontuou o magistrado singular:  “Não há comprovação
inequívoca de que o autor ou seus herdeiros tenha tido a posse da parte do imóvel questionada,
por, pelo menos trinta anos, vez que este esteve na posse de outras pessoas até ser adquirido pelo
réu, sem qualquer oposição de Sebastião Lindoso ou de qualquer outra pessoa.”.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – CONVERSÃO EM
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC - POSSE E
ESBULHO  COMPROVADOS  –  RECURSO  DESPROVIDO. O  interdito
proibitório consubstancia-se na “ação intentada pelo possuidor receoso de ser
molestado, devendo o requerente provar a sua posse, a ameaça de turbação ou
de esbulho por parte do réu e o justo receio de que venha a ser violada a sua
posse” (WALD, Arnoldo. Direito Civil, vol. 4, 12ª ed., Saraiva, 2009, p. 106). Nas
ações possessórias, cumpre ao autor provar a posse e a ameaça de turbação ou
esbulho, a data da turbação ou esbulho e a continuidade da posse (CPC, arts. 926
e 927). Não se discute a propriedade ou domínio, mas sim a sua exteriorização,
circunstância  eminentemente  fática,  cuja  caracterização  decorre  do  passar  do
tempo  e  da  dinâmica  cotidiana  da  vida.  (Ap  147977/2013,  DES.  ADILSON
POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2014,
Publicado  no  DJE  22/09/2014)(TJ-MT  -  APL:  00001795520008110032
147977/2013,  Relator:  DES.  ADILSON  POLEGATO  DE  FREITAS,  Data  de
Julgamento:  16/09/2014,  PRIMEIRA  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de  Publicação:
22/09/2014)



Logo,  ausente  de  comprovação  quanto  ao  justo  receio  da  turbação  ou
esbulho à posse, é de ser mantida a sentença singular.

Por tais razões, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, a Exma. Desª. Marias das Graças Morais
Guedes (Presidente). Presentes ao julgamento o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz Convocado,
com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator)
e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento,  também,  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida  Espínola,
Promotora de Justiça convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

  João Batista Barbosa
                                       Relator – Juiz convocado
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RELATÓRIO.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Espólio  de  Sebastião
Lindoso da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Prata que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento
de que não restou comprovado nos autos que o autor ou seus herdeiros tenha tido a posse da
parte do imóvel questionada (fls. 118/120).

O  apelante,  por  sua  vez,  nas  razões  recursais,  alega  em  sede  de
preliminar  o  cerceamento  de  defesa,  onde  afirma  que  o  Juízo  “a  quo” não  apreciou
requerimento de exceção de coisa julgada em favor do espólio, como prejudicial de mérito, o
que torna a sentença nula. No mérito, argumenta que não há nos autos provas de serem os
apelados posseiros do imóvel questionado. Por fim, requer a nulidade da sentença, bem como
a procedência da demanda para que seja determinada a paralisação da obra (fls. 122/126).

Contrarrazões às fls. 131/143.

Em parecer às fls. 149/152v, a Procuradoria de Justiça pugnou pelo
deferimento de assistência judiciária gratuita e pela rejeição da arguição de cerceamento de
defesa. Por fim, pugnou pelo regular processamento do recurso, sem manifestação no mérito,
devolvendo os autos à Relatoria.

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 02 de maio de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator


