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DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0100024-96.2013.815.2003
ORIGEM: 1ª Vara Regional de Mangabeira
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: Holanda Imobiliária e Construtora Ltda
ADVOGADOS: Maria Glauce Carvalho do N. Gaudêncio
AGRAVADO: Valtemir Paulo de Sousa

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
TRANSAÇÃO POR MEIO DA QUAL A PARTE RECORRIDA SE DISPÔS A
DESOCUPAR IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA AGRAVANTE. ACORDO NÃO
CUMPRIDO.  RECURSO  PROVIDO,  PARA  CONCEDER  A  LIMINAR
BUSCADA. ART. 557,§1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Dispondo-se a parte agravada, via transação, a desocupar imóvel de
propriedade da recorrente, mas não a cumprindo, tem esta direito a ser
reintegrada na posse do bem.

2. Recurso provido monocraticamente.

Vistos etc.

HOLANDA IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA interpôs agravo
de  instrumento  contra  VALTEMIR  PAULO DE  SOUSA,  com o  objetivo  de
reformar decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Regional de Mangabeira,
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que indeferiu liminar nos autos da ação de reintegração de posse, por si
ajuizada.

A  agravante  sustenta  que,  em vistoria  de  rotina,  realizada  em
26/03/2012, prepostos constaram que o agravado havia invadido terreno de
sua propriedade e lá teria fixado residência.

Aduz  que,  no  intuito  de  solucionar  o  problema,  as  partes
chegaram a um acordo, por meio do qual o agravado se comprometeu a
desocupar o bem, no prazo de dez dias, obrigação essa não cumprida, o que
motivou o ajuizamento da possessória.  

Requereu, ao final, efeito ativo, com base no artigo 527, inciso III,
do Código de Processo Civil, deferido por esta relatoria às f. 153/158.

Sem contrarrazões (f. 168).

Parecer ministerial sem manifestação meritória (f. 151).

É o relatório.

DECIDO.

Em audiência de justificação, realizada pelo Juízo de origem, ficou
exaustivamente  comprovado  que  a  área,  que  passou  a  ser  ocupada
indevidamente  pelo  réu,  a  partir  de  abril/2009,  é  de  propriedade  da
recorrente (f. 99).

Como posto e devidamente comprovado pela agravante (f. 59), de
fato,  houve  um  acordo,  firmado  em  26  de  março  de  2012,  onde  ficou
consignado que “o Sr. VALTEMIR se compromete a num prazo de 10 (dez)
dias,  ou seja,  no dia  05/04/2012 para sair  do local  onde estar  residindo
ilegalmente” (sic, f. 59).

Frise-se  que  a  permanência  indevida  configura  esbulho,  fato
corroborado pela jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO
DE COMODATO DE  VERBAL  -  NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL  -  NÃO
DESOCUPAÇÃO - ESBULHO POSSESSÓRIO - LIMINAR - BENFEITORIAS -
DIREITO DE RETENÇÃO - ART. 1.219 DO CÓDIGO CIVIL. 

Se  tratando  de  contrato  de  comodato  celebrado  verbalmente  e  por
prazo indeterminado, é imprescindível que o comodante realize prova da
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existência do contrato de comodato verbal e demonstre a intenção em
rescindir o contrato mediante a prévia notificação do comodatário para
que  desocupe  o  imóvel.  A  não  desocupação  do  mesmo  no  prazo
estabelecido  configura  a  prática  de esbulho  possessório,  e,  uma vez
ajuizada a ação de reintegração dentro de um ano e dia do esbulho
praticado,  revela-se  a  possibilidade  do  deferimento  liminar  para  a
imissão  do  comodante  na  posse,  caso  verifiquem-se  presentes  os
requisitos do artigo 927 e 928 do CPC. 

Todavia, considerando o fato incontroverso de que a comodatária reside
no imóvel há aproximadamente 17 (dezessete) anos, como possuidora
de boa-fé, é bastante plausível as argumentações apresentadas em sua
contestação, no sentido de que realizou benfeitorias úteis e necessárias
no imóvel, garantindo-lhe o direito de retenção do bem até a restituição
dos  valores  despendidos,  nos  termos  do  art.  1.219  do  Código  Civil.
(Agravo  de  Instrumento  Cv   1.0628.13.000486-2/001,  Relator:  Des.
João  Cancio,  18ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  29/10/2013,
publicação da súmula em 31/10/2013)

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.  COMODATO
VERBAL ENTRE FAMILIARES. SEPARAÇÃO DO CASAL. PERMANÊNCIA DA
NORA NO IMÓVEL.  DOAÇÃO NÃO COMPROVADA.  POSSE  PRECÁRIA.
ESBULHO  VERIFICADO.  NEGADO  PROVIMENTO  A  APELAÇÃO.
UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº  70043395011,  Décima  Oitava  Câmara
Cível,  Tribunal  de Justiça do RS, Relator: Nara Leonor Castro Garcia,
Julgado em 14/07/2011)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE -  COMODATO - NOTIFICAÇÃO - MORA –
ESBULHO.  A  não  devolução  do  imóvel  pelo  comodatário,  depois  de
regularmente notificado ou constituído em mora, configura esbulho, que
autoriza a propositura da ação de reintegração de posse. (TJMG. AC
2.0000.00.494.561 - 9/000. Relator: Desembargador JOSÉ FLÁVIO DE
ALMEIDA).

Ora, como se vê dos autos, o recorrido não desocupou o imóvel
da  recorrida,  mesmo  instado,  por  contrato,  a  fazê-lo.  Deve,  pois,  ser
assegurado o direito à recorrente à reintegração, já que a posse da parte
adversa é manifestamente precária, e, portanto, injusta, nos termos do art.
1.200 do CC/2002, segundo o qual “é justa a posse que não for violenta,
clandestina ou precária.”.
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Caio Mário refere-se à posse precária nos seguintes termos:

Posse precária é a do fâmulo na posse (Besitzdiener), isto é, daquele
que recebe a coisa com a obrigação de restituir, e arroga-se a qualidade
de  possuidor,  abusando  da  confiança,  ou  deixando  de devolvê-la  ao
proprietário, ou ao legítimo possuidor. Este vício, como observa Serpa
Lopes,  inicia-se  no  momento  em  que  o  possuidor  precarista  recusa
atender  à  revogação  da  autorização  anteriormente  concedida
(Instituições de Direito  Civil.  vol  IV.  20 ed. Rio  de Janeiro:  Forense.
2009. p. 23).

Na mesma linha, César Fiuza preleciona que "precária é a posse
daquele que, tendo recebido a coisa das mãos do proprietário por título que
o obrigue a restituí-la, recusa-se injustamente a fazer a restituição e passa a
possuir em seu próprio nome" (Direito Civil. Curso Completo. 10. ed. Belo
Horizonte: DelRey. 2007. p.871).

Em caso análogo, assim decidiu o STJ, pela viabilidade da ação de
reintegração de posse:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE  CUMULADA  COM  PERDAS  E  DANOS  E
PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA.  RESCISÃO  DE  CONTRATO  DE
LOCAÇÃO.  ESBULHO.  REEXAME  DO  CONJUNTO  PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  7  DESTA  CORTE.  DECISÃO  AGRAVADA
MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.

1. "A ação de reintegração de posse é a ação cabível para que o
possuidor - dissolvido o vínculo locatício e restituído o imóvel
locado - recupere a posse de que foi privado por ato de esbulho
do ex-inquilino." (REsp 1185541/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 12/08/2011)

[...]

3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 239.385/MT, Rel.
Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
04/12/2012, DJe 04/02/2013)

Quanto ao periculum in mora, entendo prescindível a sua análise,
eis que a posse é nova, isto é, a ação possessória foi proposta dentro de ano
e  dia,  tendo  em  vista  que  o  agravado  deveria  desocupar  o  imóvel  até
05/04/2012 e a demanda foi ajuizada em 05/04/2013. 
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Assim,  basta  que  o  agravante  demonstre  a  existência  dos
elementos  elencados  nos  arts.  924  e  927  do  CPC,  sendo  dispensável  a
presença da prova do periculum in mora.

De fato, explica Marcus Vinícius Rios Gonçalves que:

“a  medida  não  é  providência  acautelatória,  nem resguarda  ou
protege  o  provimento  final  dos  efeitos  maléficos  do  tempo.  A
liminar  possessória  não tem natureza  cautelar,  prescindindo  da
demonstração do periculum in mora'.

[...]

Dispensa-se prova do periculum in mora por  duas razões:  seja
pelo fato de o fundado receio de dano ser requisito hábil apenas à
concessão  de  liminares  de  feição  cautelar,  seja  pelo  fundado
receio de dano ser presumido (in re ipsa), pelo simples fato de
ação possessória ser ajuizada no prazo de ano e dia..." (Direitos
Reais, Ed. Lumen Juris, 2007, 4ª edição, p. 136/137) 

Nessa  perspectiva,  dou  provimento  ao  agravo  de
instrumento, nos termos do art. 557, §1º-A, do Código de Processo Civil, a
fim  de manter  a liminar  deferida neste recurso (f.  153/158),  para
determinar que o agravado (SR. VALTEMIR PAULO DE SOUSA) desocupe o
imóvel objeto desta lide, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena
de utilização de força policial e prisão, por crime de desobediência.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 03 de setembro de 2014.

                     Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                      Relatora


