
 

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000548-22.2012.815.0451 — Comarca de Sumé
RELATOR     : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides
APELANTE   : Helenilson Ferreira da Silva
ADVOGADA : Stéfano Izaias de Sousa (OAB/PB nº 22.391)
APELADOS   : Áurea Galvão de Freitas e Jacinto Murilo de Freitas 
ADVOGADO : José Carlos Gomes da Costa (OAB/PB nº 12.223)

PRELIMINARES  —  A)  ILEGITIMIDADE  ATIVA  E
PASSIVA  —  B)  NULIDADE  DA  SENTENÇA
DECORRENTE  DA  AUSÊNCIA  DE  OITIVA  DE
TESTEMUNHA — C) DEFERIMENTO DA LIMINAR NO
BOJO DA SENTENÇA — REJEIÇÃO.

—  “Não  há  que  se  falar  em cerceamento  de  defesa  em razão  do
indeferimento  do  pedido  de  prova  testemunhal  se  o  fato  que  se
pretendia provar era incontroverso nos autos. Igualmente não se fala
em cerceamento  de  defesa  se  a  parte  não  apontou a  finalidade  da
prova pretendida quando oportunizada a especificação de provas que
gostaria de produzir”. (APC nº 20150710156917 (1002021), 5ª Turma
Cível do TJDFT, Rel.  Josapha Francisco dos Santos. j.  08.03.2017,
DJe 24.03.2017). 

— Restando presentes os requisitos do art. 927 do CPC/73, há
de ser deferida a liminar de reintegração de posse.

AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE  C/C  DANOS
MATERIAIS E MORAIS — PROCEDÊNCIA PARCIAL
—  IRRESIGNAÇÃO  —  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 927 DO CPC/73 —
REINTEGRAÇÃO  DEVIDA  —  DANOS  MATERIAIS
COMPROVADOS — DESPROVIMENTO.

— “Comprovado o preenchimento dos requisitos legais  dispostos
no art. 927,  do código de processo civil,  a reintegração do autor na
posse  do  bem,  é  medida  que  se  impõe.”(TJPB;  APL  0001060-
30.2013.815.0011;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 01/10/2015; Pág. 16)
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—  “É  possível  a  cumulação  de  reintegração  de  posse  com
ressarcimento de danos materiais correspondentes ao pagamento das
cotas condominiais e fixação de valor a título de aluguel, nos termos
do artigo 921, I do CPC, tendo em vista que a ação de reintegração na
posse, com base na da Lei nº 10.188/2001, pode ser cumulada com o
pedido de perdas e danos” (Apelação nº 0015634-13.2013.4.02.5101,
6ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, Rel. Wilney Magno de
Azevedo Silva. j. 26.04.2016).

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos
acima identificados.

A C O R D A a  Egrégia Terceira  Câmara Cível  do Colendo
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar as preliminares
e negar provimento à apelação. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por  Helenilson Ferreira
da Silva contra a sentença de fls. 221/228, proferida nos autos da Ação de Reintegração
de Posse ajuizada por  Áurea Galvão de Freitas  e Jacinto Murilo de Freitas,  que
julgou  parcialmente  procedente  o  pedido,  concedendo,  dentro  da  sentença,  a  tutela
antecipada,  para  reintegrar  os  promoventes  na  posse  do  imóvel,  determinando  ao
promovido a retirada da antena por ele instalada, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo
deixar a área na forma que a encontrou quando da citada instalação, sob pena de multa
diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais); condenou, ainda, o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por danos
materiais, equivalente aos 08 (oito) meses de aluguéis da área invadida, com juros e
correção  monetária.  Honorários  advocatícios  arbitrados  em 15% (quinze  por  cento)
sobre o valor da condenação.

Em  suas  razões  de  fls.  275/289,  o  apelante  levantou  as
preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, bem como a nulidade da sentença, por
falta de oitiva da apelada.  Destacou, ainda,  que não seria possível o deferimento da
liminar,  pois  o  caso retrata  posse  velha.  No mérito,  alegou ter  firmado contrato  de
locação  com  a  paróquia  local,  dessa  forma,  como  a  área  questionada  não  é  de
propriedade  dos  apelados,  não  se  faz  cabível  a  condenação  ao  pagamento  de
indenização por danos materiais.

Contrarrazões às fls. 310/314.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em parecer de
fls. 320/323, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, apenas indica que o feito
retome o seu caminho natural, submetendo-se ao elevado crivo da egrégia Câmara. 

É o Relatório. 

VOTO
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DAS PRELIMINARES

a) Ilegitimidade Ativa e Passiva

O  apelante  levantou  as  preliminares  de  ilegitimidade  ativa  e
passiva, sob o argumento de que a área questionada não é de propriedade dos apelados,
ademais, ressalta ter agido apenas como mandatário da empresa José Lindomar Lopes -
ME.

A partir de uma análise dos autos, verifica-se que há escritura
pública  atestando  ser  a  primeira  apelada  titular  do  imóvel  (fls.  15/18).  No  caso,  o
recorrente  realizou  a  instalação  da  antena  na  área  em  questão,  logo,  possui
responsabilidade pelo ato.

Como bem pontuou o magistrado a quo (fls. 224):

“...o ato que está sendo objeto de impugnação pelos autores é relativo
a  alegado  esbulho  praticado  pelo  réu  em terras  dos  promoventes,
sendo irrelevante, para o caso em questão, se a antena instalada na
área é de propriedade da empresa José Lindomar Lopes -ME e de que
o  mesmo  tenha  instalado  aludido  equipamento  na  condição  de
representante  desta  azienda,  já  que,  como dito,  é o  ato de esbulho
supostamente  praticado pelo réu,  Helenilson Ferreira  da Silva,  que
está sendo objeto deste litígio.”

Portanto, rejeito a preliminar.

b) Nulidade da Sentença

Sustenta o apelante que seria imprescindível a oitiva da apelada
para deslinde da questão.

Em  nome  do  Princípio  do  Livre  Convencimento  do  Juiz,
consagrado no Direito pátrio, há atribuição ao magistrado de pleno poder na avaliação
das provas, devendo buscar nelas os subsídios, bases e fundamentos de sua decisão.

Nesse sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.
FUNDAÇÃO  DOS  ECONOMIÁRIOS  FEDERAIS  -  FUNCEF.
CUMPRIMENTO  DA  SENTENÇA.  IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  EXCESSO  DE  EXECUÇÃO.
INOCORRÊNCIA.  REEXAME  DA  MATÉRIA  DISCUTIDA.
IMPOSSIBILIDADE.  1.Cerceamento  de  defesa  não  configurado
no caso em exame, uma vez que o juiz é o destinatário das provas,
cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção,
a teor do que estabelece o art. 130 do CPC, presente o fato de que
para  apuração  do  quantum  devido  se  mostra  desnecessária  a
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realização de perícia técnica, cabendo ao credor instruir seu pedido
tão somente com a memória discriminada e atualizada da conta geral,
nos moldes do art.  475-B, do Código de Processo Civil.  2.A parte
agravante se opôs quanto aos índices de atualização monetária para
elaboração dos cálculos do quantum condenatório somente em sede
de  impugnação  ao  cumprimento  de  sentença,  não  o  fazendo
oportunamente,  isto  é,  durante  a  instrução  do  processo  de
conhecimento, motivo pelo qual,  a toda evidência,  a matéria agora
deduzida encontra óbice ante  a preclusão ocorrida.  3.Assim,  não é
passível  de  rediscussão  neste  estágio  processual,  inclusive  por
constituir ofensa à coisa julgada material o pedido levado a efeito, a
teor do que estabelece o art. 474 da lei adjetiva precitada. 4.A multa
prevista no art. 475-J do CPC incide após o trânsito em julgado da
condenação com a ciência inequívoca do resultado do feito, mediante
a intimação de seu procurador legalmente habilitado e com poderes
para  tanto,  sendo  desnecessária  a  intimação  pessoal  da  parte
executada para cumprir o julgado nesta hipótese. 5.Portanto, ao não
adimplir  voluntariamente  a  obrigação,  a  parte  opta  por  atentar  aos
princípios  da  celeridade  e  efetividade  da  prestação  jurisdicional,
devendo  arcar  com aquele  ônus  processual.  6.Desnecessária  nova
intimação pessoal do devedor quando esta foi realizada na pessoa de
seu  procurador,  o  qual  detém  poderes  para  receber  este  tipo  de
cientificação. Negado provimento ao agravo de instrumento. (Agravo
de Instrumento Nº 70042346015, Quinta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça  do  RS,  Relator:  Jorge  Luiz  Lopes  do  Canto,  Julgado  em
31/08/2011)

No caso em exame, “não há que se falar em cerceamento de
defesa em razão do indeferimento do pedido de prova testemunhal se o fato que se
pretendia provar era incontroverso nos autos. Igualmente não se fala em cerceamento
de  defesa  se  a  parte  não  apontou  a  finalidade  da  prova  pretendida  quando
oportunizada  a  especificação  de  provas  que  gostaria  de  produzir”.  (APC  nº
20150710156917 (1002021),  5ª  Turma Cível  do TJDFT, Rel.  Josapha Francisco dos
Santos. j. 08.03.2017, DJe 24.03.2017). 

Portanto, rejeito a preliminar.

c) Do deferimento da liminar no bojo da sentença

O  apelante  afirma  que  não  seria  possível  o  deferimento  da
liminar no bojo da sentença, pois o caso retrata posse velha.

Não merece guarida sua alegação.

Vislumbra-se  dos  autos  que  a  parte  autora  comprovou  os
requisitos necessários à concessão da tutela (art. 927 do CPC/73), pois há provas da
posse do terreno, esbulho praticado, tendo as testemunhas corroborado com a alegação
de que a instalação da antena ocorreu há menos de ano e dia do ajuizamento da ação.
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Sendo assim, restando presentes os requisitos, agiu corretamente

o juízo a quo ao deferir a liminar.

Nesse norte:

“A ‘posse velha’ invocada pela Agravante como óbice ao deferimento
da tutela, na forma do  Artigo 924 do CPC (...), não pode constituir
óbice à reintegração quando, após regular tramitação do feito pelo rito
ordinário,  constatam-se  presentes  os  requisitos  do  Artigo  273 do
CPC”. (AG nº 201300000041802/RJ, 8ª Turma Especializada do TRF
da 2ª Região, Rel. Marcelo Pereira da Silva. j. 06.10.2015).  

“Na ação possessória de procedimento especial incumbe à parte autora
provar  os  fatos  constitutivos  do  direito  alegado,  ou  seja,  a  posse
anterior e a ofensa ao seu direito pela parte requerida em menos de
ano e dia. Suficientemente comprovados os requisitos do art. 927 do
CPC/73, a procedência é medida que se impõe.” (Apelação Cível nº
0005634-74.2012.8.13.0080  (1),  10ª  Câmara  Cível  do  TJMG,  Rel.
Mariângela Meyer. j. 21.06.2016, Publ. 01.07.2016).

APELAÇÃO  CÍVEL.  POSSE  (BENS  IMÓVEIS).  AÇÃO  DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.  PRELIMINAR.  CERCEAMENTO
DE  DEFESA.  PRECLUSÃO.  MÉRITO.  EXERCÍCIO
POSSESSÓRIO  ANTERIOR  DO  AUTOR  DEMONSTRADO.
REQUISITOS DO ART. 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
PREENCHIDOS.  O  deferimento  do  pedido  de  reintegração  de
posse requer  o  preenchimento  dos  requisitos  dispostos  no
art. 927 do CPC. Situação concreta que evidencia o atendimento
aos  requisitos legais,  uma  vez  que  restou  comprovada
a posse anterior da parte autora e o esbulho praticado pelo réu.
REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO  DE  APELAÇÃO.  UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº
70050316355, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 27/09/2012) 

Em razão do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Vislumbra-se dos autos que a autora (primeira apelada) afirmou
ser proprietária e legítima possuidora de um terreno localizado na parte mais alta da
serra da cidade de Sumé, o qual foi dado em comodato ao segundo apelado.

Sustentou  que  o  promovido,  ora  apelante,  sem  autorização,
instalou,  no  dia  10/09/2011,  antena  de  transmissão  de  sinal  de  internet  via  rádio.
Destacou que o promovido justificou a instalação naquela área embasado em contrato
de locação firmado com a paróquia local,  contudo os promoventes asseguram que a
edificação não fora levantada em terras da igreja.
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Pois bem. Nos termos do art. 927 do CPC/73 (vigente à época

do ajuizamento da demanda), são requisitos da ação de reintegração de posse:

Art. 927. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Cumpridos os requisitos contidos no art. 927 do CPC, devem os
apelados ter seu bem restituído.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE  POSSE.  IMÓVEL
RURAL.  MUDANÇA  DE  CERCA  DIVISÓRIA.  PROVA  DA
POSSE.  ESBULHO CONFIGURADO.  INSPEÇÃO JUCICIAL IN
LOCU.  PROVA  TESTEMUNHAL.  RECURSO  CONHECIDO  E
IMPROVIDO. 1-  Ação  de reintegração de  posse  movida  em
decorrência  da  destruição  de  cerca  limítrofe,  para  reconstrução  de
"cerca nova". 2 - Retirada dos marcos que serviam de demarcação da
terra, e adentramento em terreno vizinho - Invasão de área - Esbulho
caracterizado.  3  -  Comprovada  a  posse  do  autor,  bem  como  o
preenchimento dos requisitos do artigo 927     do Código de Processo
Civil. 4 - Inspeção judicial in locu, como meio de prova legalmente
admitida,  o  qual  encontra-se  instituída  pelo art.  440 do  Código de
Processo Civil.  5 - Procedência da ação de reintegração de posse
mantida. 6 - Recurso conhecido e improvido.(TJES; APL 0000267-
06.2010.8.08.0007;  Quarta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Walace
Pandolpho Kiffer; Julg. 21/09/2015; DJES 01/10/2015) 

APELAÇÃO  CÍVEL. Reintegração de  posse. Requisitos do art. 927,
do     CPC,  preenchidos.  Procedência  do  pedido.  Irresignação  do
promovido. Alegação de posse pacífica por vários anos. Ausência de
comprovação. Esbulho constatado. Inexistência de provas da alegação
de respeito à função social da propriedade. Manutenção da sentença.
Desprovimento  do  recurso.  Comprovado  o  preenchimento
dos requisitos legais dispostos no art. 927, do código de processo
civil, a reintegração do autor na posse do bem, é medida que se
impõe. (TJPB;  APL  0001060-30.2013.815.0011;  Quarta  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira;
DJPB 01/10/2015; Pág. 16) 

Como bem pontuou  o  juiz  de  1  º  grau,  “...no  que  tange ao
contrato de locação firmado entre o promovido e a paróquia da cidade, vez que, como
visto e comprovado, se trata de imóvel distinto, sendo os pagamentos dos respectivos
aluguéis adimplidos pela área que pertencia à paróquia, não possuindo relação ao fato
do promovido ter instalado antena em área diferente da que, efetivamente, teria sido
cedida em locação pelo pároco da cidade” (fls. 226)
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No caso, verifica-se que o apelante não acostou provas de que a

antena estava instalada em terreno da paróquia. Cumpre observar que, além da escritura
pública, há prova testemunhal de que o imóvel pertence à parte apelada (fls. 16/18;
139/146).

Evidente  o  prejuízo  de  ordem material,  já  que  o  terreno  foi
esbulhado pelo apelante durante 08 (oito) meses. 

Os  autores/apelados  acostaram  contratos  de  locação
demonstrando que a média de valor cobrado pela locação de área para instalação de
antena de transmissão seria de R$ 1.000,00 (mil reais) - fls. 174/190.

“É possível a cumulação de reintegração de posse com ressarcimento
de  danos  materiais  correspondentes  ao  pagamento  das  cotas
condominiais e fixação de valor a título de aluguel,  nos termos do
artigo 921, I do CPC, tendo em vista que a ação de reintegração na
posse, com base na da Lei nº 10.188/2001, pode ser cumulada com o
pedido de perdas e danos” (Apelação nº 0015634-13.2013.4.02.5101,
6ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, Rel. Wilney Magno de
Azevedo Silva. j. 26.04.2016).

Sendo  assim,  há  de  ser  mantida  a  condenação  referente  à
reintegração de posse e pagamento de danos materiais.

Por  tais  razões,  rejeito  as  preliminares e  NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu o julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides (Presidente). Participaram do julgamento, ainda, o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa (Juiz com jurisdição limitada, convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides) (Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
(Juiz convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e o
Exmo.  Dr.  Ricardo Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado para  substituir  o  Exmo.  Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Rodrigo Marques
da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

   Dr. João Batista Barbosa
Juiz convocado / RELATOR
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000548-22.2012.815.0451 — Comarca de Sumé

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por  Helenilson Ferreira
da Silva contra a sentença de fls. 221/228, proferida nos autos da Ação de Reintegração
de Posse ajuizada por  Áurea Galvão de Freitas  e Jacinto Murilo de Freitas,  que
julgou  parcialmente  procedente  o  pedido,  concedendo,  dentro  da  sentença,  a  tutela
antecipada,  para  reintegrar  os  promoventes  na  posse  do  imóvel,  determinando  ao
promovido a retirada da antena por ele instalada, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo
deixar a área na forma que a encontrou quando da citada instalação, sob pena de multa
diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais); condenou, ainda, o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por danos
materiais, equivalente aos 08 (oito) meses de aluguéis da área invadida, com juros e
correção  monetária.  Honorários  advocatícios  arbitrados  em 15% (quinze  por  cento)
sobre o valor da condenação.

Em  suas  razões  de  fls.  275/289,  o  apelante  levantou  as
preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, bem como a nulidade da sentença, por
falta de oitiva da apelada.  Destacou, ainda,  que não seria possível o deferimento da
liminar,  pois  o  caso retrata  posse  velha.  No mérito,  alegou ter  firmado contrato  de
locação  com  a  paróquia  local,  dessa  forma,  como  a  área  questionada  não  é  de
propriedade  dos  apelados,  não  se  faz  cabível  a  condenação  ao  pagamento  de
indenização por danos materiais.

Contrarrazões às fls. 310/314.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em parecer de
fls. 320/323, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, apenas indica que o feito
retome o seu caminho natural, submetendo-se ao elevado crivo da egrégia Câmara. 

É o Relatório. 
Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 07 de março de 2018.

                               
João Batista Barbosa

Juiz Convocado
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