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PRELIMINAR  –  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  –
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DA PARTE –
APONTADA  REVELIA  –  FRAGILIDADE  –  DEFESA
APRESENTADA  EM  TEMPO  –  SUSPENSÃO  DOS
PRAZOS PROCESSUAIS POR ATO DA PRESIDÊNCIA –
REJEIÇÃO – COISA JULGADA – APONTADA CARÊNCIA
DE  PRONUNCIAMENTO –  MATÉRIA  ANALISADA  –
ELEMENTOS CONFIGURADORES AUSENTES – PARTE
RÉ DISTINTA – REJEIÇÃO.

Não há que se falar  em revelia  do promovido,  tendo em
vista  que  por  Ato  da  Presidência  os  prazos  processuais
estavam  suspensos e,  ao  serem  retomados,  a  parte
interessada apresentou contestação, no lapso que ainda lhe
restava.

Pela documentação acostada aos autos o instituto da coisa
julgada não  pode  ser reconhecido, porquanto a parte  ré é
que  figurou  na  Ação  Reivindicatória  nº  0000429-
50.2012.815.0681 é distinta a dos presentes autos.

MÉRITO – AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA – TOTALIDADE
DOS REQUISITOS  NÃO  EVIDENCIADOS  –
IMPROCEDÊNCIA  –  POSSE  INJUSTA  NÃO
COMPROVADA  –  PROVA  COLIGIDA  QUE  REVELA  A
CARÊNCIA DE POSSE INJUSTA – DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

A ação reivindicatória põe à disposição do titular do domínio
o  direito  de  requerer  a  restituição  da  coisa  de  quem
injustamente a possua ou detenha.  Para tanto, é essencial
que se demonstre  a prova da titularidade do domínio pelo
autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. 
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Considerando que na espécie, a posse injusta não restou
demonstrada,  de  forma  escorreita  o  pedido  foi  julgado
improcedente, de modo que, inexiste razão para reformar a
sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade,  REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO
 
Trata-se de Apelação Cível (fls. 74/80) interposta pelo Espólio de

Sebastião Lindoso da Silva buscando reformar a sentença (fls. 70/72) proferida
pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prata, nos autos da Ação
Reivindicatória  promovida  pelo apelante em face de  Valdeci Amaro Martins e
sua esposa Maria da Soledade Silva Martins, que julgou improcedente o pedido
dada a ausência dos requisitos necessários a comprovar fatos constitutivos do
seu  direito,  notadamente  a  posse  injusta  dos  réus  do  imóvel  descrito  na
exordial.

Em apelação, o apelante suscita em preliminar: i) cerceamento de
defesa,  a  vista  de  ausência  de  apreciação  do  pedido  de  revelia  dos
demandados e ii) existência de coisa julgada com idêntica ação anteriormente
ajuizada. No mérito alega:  1) o autor é proprietário do imóvel e visa por meio
desta a desocupação do bem; 2) a posse injusta do réu ficou demonstrada; 3)
os depoimentos colhidos são contraditórios; 4) ausência de prova documental a
comprovar “ser dos apelados o imóvel questionado”; 5) não há como computar
o tempo do antecessor para usucapião aos réus.

Ao  fim,  requer  o  provimento  integral  do  recurso  a  fim  de  ser
julgado procedente o pedido.

Intimada  para  apresentar  contrarrazões,  os  réus  quedaram
inertes, fls. 85.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo  acolhimento da preliminar
de  cerceamento  de  defesa,  com  a  nulidade  da  sentença.  No  mérito,
prosseguimento  da  irresignação  recursal,  sem  manifestação  de  mérito,
porquanto  ausente  interesse  público  que  torne  necessária  a  intervenção
Ministerial, fls. 92/9670/72.

VOTO

Das preliminares:

1. CERCEAMENTO DE DEFESA (FLS. 75):

                                                   Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Aduziu cerceamento do seu direito de defesa, por não ter o Juízo
a quo apreciado requerimento em que aponta a revelia dos demandados, face
a juntada a destempo da contestação. A situação causou prejuízo ao mérito da
lide, devendo, previamente, ser analisada nesta Corte.

Não há que se falar em revelia do promovido, tendo em vista que
a contestação foi tempestiva.

O  mandado  de  citação  foi  junto  em  28  de  outubro  de  2015,
iniciando-se o prazo da contestação no dia 29 de outubro de 2015, com termo
final em 12 de novembro. 

Ocorre  que,  em razão do movimento  grevista  deflagrado pelos
servidores  do Poder  Judiciário,  foi  editado o  Ato  da Presidência 129/20151,
suspendendo os prazos processuais a partir do dia 10 de novembro de 2015
enquanto perdurar a paralisação.

Assim,  desde  o  dia  10  de  novembro  o  prazo  ficou  suspenso,
retomando  seu  curso  em  18  de  novembro,  conforme  Ato  da  Presidência
130/20152, de modo que o prazo final da defesa, ficou para 20 de novembro de
2015.

Considerando  que  a  contestação  foi  protocolada  no  dia  18  de
novembro,  não  há  que  se  falar  em intempestividade,  por  conseguinte,  em
revelia  do  demandado,  ainda  que  o  magistrado  não  tenha  claramente  se
manifestado.

Desta forma, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

2. No mesmo sentido alega prejuízo, por ausência de apreciação
da coisa julgada.

Mais uma vez, falece-lhe razão.

O Julgador pontuou que não há coisa julgada ao assentir  que “a
alegação de coisa julgada levantada pelo autor em suas alegações finais não
está demonstrada e deve ser rejeitada. Caberia a ele demonstrar a existência de
sentença de mérito anterior envolvendo as mesmas partes e que fossem idênticos a
causa de pedir e o pedido, com o devido trânsito em julgado, o que efetivamente não
ocorreu”.

1ATO DA PRESIDENCIA NO. 129, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA PARAIBA, no uso de suas atribuições legais; CONSIDERANDO solicitação da Ordem dos Advogados
do Brasil – Seccional da Paraíba; CONSIDERANDO a paralisação levada a efeito por servidores do Poder Judiciário;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir o direito das partes, resolve, ad referendum do Tribunal Pleno: suspender
os prazos processuais no âmbito do Poder Judiciário a partir do dia 10 de novembro de 2015 e enquanto perdurar a
paralisação dos servidores. Des. MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE Presidente
2ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 130/2015 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, no
uso de suas atribuições legais CONSIDERANDO a suspensão do movimento grevista decretado pelos servidores do
Poder Judiciário, nesta data, resolve: ficam restituídos, a partir do dia 18 de novembro de 2015, os prazos processuais
suspensos pelo Ato da Presidência nº 129, de 13 de novembro de 2015, sendo que no dia 17 de novembro do ano em
curso, os prazos estão suspensos em decorrência de decisão do Tribunal Pleno, deferindo requerimento da OAB –
Seccional da Paraíba, em face da realização de eleições na referida instituição. Gabinete da Presidência, de 16 de
novembro de 2015. Desembargador MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Presidente.

                                                   Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Com efeito, nos termos do §1º do art. 337 do CPC/2015, “verifica-
se […] a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”. 

O  § 2º do mesmo diploma reza:  “Uma ação é idêntica a outra
quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”
e o  §  4º “Há coisa julgada quando se repete ação que já  foi  decidida por
decisão transitada em julgado”.

 
No  caso  em tela,  pela  documentação  acostada o  instituto  não

deve  ser  reconhecido,  porquanto,  de  início,  verifica-se  que  as  partes  são
distintas.  Na  lide  apontada  –  Ação  Reivindicatória  nº  0000429-
50.2012.815.0681, o réu era o Município de Prata.

Por  tal  fundamento,  é  motivo  suficiente  para  afastar  a  coisa
julgada, em razão de as partes serem diversas.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de coisa julgada.

Mérito.

A ação  é  de  natureza  reivindicatória,  ajuizada  pelo  espólio  de
Sebastião Lindoso da Silva em face dos  réus Valdeci  Amaro Martins e sua
esposa, Maria Soledade Silva Martins, com fins de reestabelecer o domínio do
imóvel sub judice.

Estabilizada a relação processual e realizada a instrução regular
do  processo,  entendeu  o  magistrado  por  julgar  improcedente  a  pretensão
inicial,  em razão do não preenchimento  de todos requisitos  legais  da  ação
reivindicatória.

Após  análise  dos  autos,  não  desponta  motivo  para  alterar  os
fundamentos declinados na sentença, pois de forma escorreita decidiu a lide.

Nos termos da legislação em vigor, dispõe o art. 1.228 do CC/02,
que a Ação Reivindicatória é caracterizada pela pretensão do proprietário não
possuidor, de reaver a coisa do possuidor  ou  detentor, não proprietário, que
injustamente a possua ou a detenha. 

São requisitos da Ação Reivindicatória: a) comprovação de que o
autor  detém  a  propriedade  do  imóvel;  b)  individualização  da  coisa  e  c)
comprovação da posse ou detenção injusta. 

Assim, incumbe ao autor provar os requisitos acima listados.

Na  espécie,  restou  comprovada  tanto  a titularidade,  quanto  a
individualização do bem, fls. 26/28.

Por sua vez, o mesmo não se pode dizer em relação a posse
injusta, porquanto seja por meio de documentos, ou por prova testemunhal.

                                                   Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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A sentença  bem  pontuou,  vez  que  apenas  um depoimento  foi
colhido, e esclareceu que o imóvel não estava na esfera de posse do autor há
vários anos, ressaltando, inclusive que “foi o depoente quem vendeu o terreno
ao promovido, isso há uns três anos” e que “foi dono do terreno ninguém nunca
contestou a sua posse”, fls. 62.

O julgador foi convicto em  esclarecer  que apenas este requisito
não se demonstrou, eis que os outros dois, o apelante conseguiu comprovar.

Por outro lado, diversamente da afirmação constante no apelo, na
sentença não houve pronunciamento a respeito de usucapião como meio de
defesa. No decisum restou consignado que “a posse dos promovidos sobre o
imóvel questionado encontra justificativa plausível, pois decorrente de posses
justas  anteriores,  já  que  decorridos  mais  de  20  anos  de  posse  mansa  e
pacífica os legítimos proprietários nunca reclamaram”.

Por  isso,  não  cabe  fomentar  discussão  a  respeito  de
reconhecimento de usucapião.

Nessa perspectiva, tenho que o apelante não se desincumbiu do
ônus  que  lhes  é  imposto  pelo  art.  333,  I,  do  CPC/1973,  atual  373,  I  do
CPC/2015, seja por prova documental ou testemunhal. 

Como  acima  manifestou,  os  documentos  carreados  aos  autos
pelo apelante indicam a propriedade do imóvel, mas não demonstram que a
posse dos réus sobre o bem objeto do litígio, seja injusta.

Destarte,  diante  da  ausência  de  prova  contundente  acerca  do
preenchimento dos requisitos previstos na legislação civil, não há como prover
o pedido reivindicatório.

Nesse contexto, veja-se a jurisprudência desta Corte:

RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.  EXISTÊNCIA  DE  ESCRITURA
PÚBLICA  DE  DEMARCAÇÃO.  ALTERAÇÃO  DA  LINHA
DIVISÓRIA ORIGINALMENTE DEFINIDA.   TITULARIDADE
DO DOMÍNIO DO AUTOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DA  ÁREA.
POSSE  INJUSTA  DOS  RÉUS. ARTS. 524 DO CC/1916 E
1.228  DO  CC/2002.  REQUISITOS  RECONHECIDOS
PELAS  INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS.  SÚMULA  7/STJ.
RECURSO IMPROVIDO.
1.  A  reivindicatória,  de  natureza  real  e fundada no
direito de sequela,  é  a  ação própria à disposição do
titular do domínio para requerer  a  restituição  da  coisa
de quem injustamente a possua ou detenha  (CC/1916,
art.  524  e  CC/2002,  art.  1.228), exigindo a presença
concomitante de três requisitos: a prova da titularidade
do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a
posse injusta do réu.  […] 4. Recurso especial improvido.

                                                   Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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(REsp 1060259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 04/05/2017)

Portanto,  alegações  não  concretas  acerca  do  instituto  não
conduzem ao reconhecimento do pleito inicial, pois não restou provada posse
injusta dos réus, de sorte que não há elementos aptos a reformar a sentença
que julgou improcedente o pedido inicial.

Restando  comprovado  o  deferimento  do  benefício  da  Justiça
Gratuita  às  fls.  43,  o  apelante  não  se  sujeita  ao  recolhimento  do  preparo
recursal, mas isso não implica ausência de condenação de custas e honorários
ou majoração dos honorários recursais. 

A condenação imposta  na sentença não  deve  ser alterada,  mas
acrescida  nesta  Instância  revisora  a  cominação  imposta  no art.  85,  §1º  do
CPC/2015 em face de a decisão ter sido publicada sob a égide do CPC/20153 e
o novo código de ritos ter inovado a respeito de honorários recursais dispondo,
expressamente, em seu art. 85, §1º, que “são devidos honorários advocatícios
(...)  nos  recursos  interpostos,  cumulativamente”,  deve  haver,  então,  sua
fixação.

Além disso, o §11 prescreveu: “§11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará  os  honorários  fixados  anteriormente  levando  em conta  o  trabalho
adicional realizado em grau recursal (…).”

Nessa  perspectiva,  considerando  a  dedicação  do  advogado,  o
lugar  da  prestação  dos  serviços,  a  natureza  e  importância  da  causa,  a
persecução  dos  interesses  do  cliente  e  o  tempo  despendido,  majoro,  o
percentual da verba honorária recursal para 15% (quinze por cento) do valor
atualizado  da  causa  (art.  85,  §2º  do  CPC/2015),  suspensa,  porém  a
exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC/2015.

Ante  o  exposto,  rejeito  as  preliminares  e  no  mérito,  nego
provimento  ao  recurso,  para  manter  a  sentença  por  seus  próprios
fundamentos.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Car-
los Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fáti-
ma Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o Des. Le-
andro dos Santos. Presente à sessão a Exmª. Dr.Janete Maria Ismael da Costa
Macedo, Procuradora de Justiça.

31. O Enunciado Administrativo nº 7 do Superior Tribunal de Justiça deliberou que somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.2. Embargos de declaração acolhidos para
fins de esclarecimentos,  sem efeitos modificativos. (EDcl  no AgInt  no AREsp 835.197/DF,  Rel.  Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016)

                                                   Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Má-
rio Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 15 de agos-
to de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/04

                                                   Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa


