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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº. 0000793-15.2014.815.0111

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Edigleriston Cabral Santos – Adv.: Charles Pereira Dinoa - 
OAB/PB nº 9.314

Apelados: Geovanildo Nunes de Oliveira e Ana Maria Nunes de Oliveira – 
Adv. Alisson Eduardo Maul de Farias - OAB/PB nº 18.228

EMENTA: AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
COM  PEDIDO  LIMINAR. POSSE.  IMÓVEL.
TURBAÇÃO.  INVASÃO  DOS  LIMITES  DA
PROPRIEDADE.  INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1210
DO  CÓDIGO  CIVIL.  COMPROVAÇÃO.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS  PEDIDOS.
APELAÇÃO.  LIMITES  DOS  QUINHÕES
ESPECIFICADAS  NA  CERTIDÃO  DE  PARTILHA.
INVASÃO  DA  ÁREA  PELO  RÉU.  COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO
DO APELO. 
- Para se intentar ação de manutenção de posse
faz-se  necessário  que  o  possuidor  demonstre  a
efetiva turbação do bem, nos exatos termos do
art. 1.210 do Código Civil,  fato comprovado nos
autos.
- Se o possuidor perceber algum embaraço na sua
posse, poderá propor a ação de manutenção de
posse,  provando  a  existência  de  turbação,
consoante determina o art. 561 do CPC/15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por

Edigleriston  Cabral  Santos hostilizando  a  sentença  (fls.  108/116)

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cabaceiras/PB que, nos

autos  da  Ação  de  Manutenção  de  Posse  com  Pedido  Liminar

manejada por  Geovanildo Nunes de Oliveira e Ana Maria Nunes de

Oliveira, ora apelados.

Na sentença, o Magistrado  a quo julgou parcialmente

procedente o pedido contido na exordial, como transcrevemos abaixo:

“(…) Ante o exposto, considerando os dispositivos

legais  expostos e  princípios de direito  aplicáveis

ao caso em epígrafe, julgo extinto o processo com

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I

do  Código  de  Processo  Civil,  para  julgar

parcialmente  procedente  o  pedido  formulado  na

petição  inicial,  determinando  a  reintegração  de

posse  dos  promoventes  sobre  a  parte  leste  do

imóvel  (…),  inclusive  com  a  perda  das  cobras

realizadas  pelo  promovido  em  favor  dos

promoventes, mediante indenização das despesas

feitas por aquele(…).”

Em suas  razões  recursais  (fls.  122/132),  o  apelante

aduz,  em  síntese,  a  inexistência  de  prova  no  sentido  de  verificar  a

turbação/esbulho  da  posse  dos  recorridos,  mas  relata  a  existência  de

condomínio. 

Requereu ainda, o acolhimento e respectivo provimento
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do  recurso,  a  total  reforma  da  sentença  a  quo  e  o  julgamento  pela

improcedência do pedido formulado pelos recorridos, condenando-os ainda

ao pagamento de custas e verbas sucumbenciais.

Em  suas  contrarrazões  (fls.  146/151),  os  apelados

afirmaram a realização de alterações na terra por parte do apelante, de

modo a constantemente desrespeitar a sentença. Alegaram também que,

o  esbulho/turbação está  configurado,  tendo  o  recorrente  conhecimento

disso.

Ressaltaram também a não realização  da  nova carta

topográfica, como proposto em audiência, pelo fato da existente confirmar

a invasão das terras. Por fim, requereram o desprovimento do recurso de

apelação, corroborando a sentença, com mudança no sentido de acrescer

indenização por  danos  morais,  além da desocupação da terra  invadida

com perdimento das obras já realizadas.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça

informou que não é caso de sua manifestação (fls. 158/160).

É o relatório.

V O T O

Conforme historiado acima, a Ação de Manutenção de

Posse intentada pelos Autores, ora apelados, Geovanildo Nunes de Oliveira

e Ana Maria Nunes de Oliveira, objetivou manter a integridade da posse

dos seus quinhões pertencentes ao terreno situado no Sítio Sacramento

no  Município  de  Cabaceiras/PB,  que  tiveram  suas  áreas  invadidas  por

Edigleriston Cabral Santos, ora recorrente.
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Analisando com acuidade os argumentos trazidos pelos

litigantes,  bem como as  provas  juntadas  aos  autos,  entendo  que  não

merece reparos a sentença hostilizada.

Inicialmente, depreende-se que, para se intentar ação

de manutenção de posse faz-se necessário que o possuidor demonstre a

efetiva turbação do bem, nos exatos termos do art. 1.210 do Código Civil,

a saber:

Art.  1.210. O  possuidor  tem  direito,  a  ser

mantido na posse em caso de turbação, restituído

no de esbulho, e segurado de violência iminência,

se tiver justo receio de ser molestado.

Tal fenômeno, segundo ensina Orlando Gomes, “é todo

ato que embaraça o livre exercício da posse, haja ou não dano, tenha ou

não  o  turbador  melhor  direito  sobre  a  coisa”.  Logo,  se  o  possuidor

perceber algum estorvo na sua posse, poderá propor o mencionado meio

processual, provando a existência de seus requisitos, consoante determina

o art. 561 do CPC/15, in verbis:

Art. 561. Incumbe ao autor provar: 

I – a sua posse; 

II – a turbação, esbulho 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.

Além disso,  de acordo com o que preceitua  o  artigo

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                      4



Processo nº. 0000793-15.2014.815.0111

1.196 do Código Civil, considera-se “possuidor” todo aquele que tem de

fato o exercício, pleno ou não, de alguns poderes inerentes à propriedade.

O possuidor tem direito de ser mantido na posse, em caso de turbação; de

ser reintegrado no caso de esbulho e de ter posse segurada, em caso de

ameaça, nos termos do artigo 1.210 do Código Civil e do artigo 560 do

CPC.

Depreende-se que, o objeto da lide é o imóvel deixado

pelo  casal,  Alexandre  de  Oliveira  e  Maria  da  Luz  Nunes  de  Oliveira,

genitores falecidos dos autores desta ação, que foi dividido em seis partes

iguais  para  os  herdeiros,  conforme  consta  na  partilha  (fls.  18/22)

devidamente homologada por sentença (fls. 13/14).

Ressalte-se que,  a  divisão do imóvel  foi  estabelecida

em quinhões iguais, restando determinado aos promoventes, Ana Maria

Nunes de Oliveira e Geovanildo Nunes de Oliveira, as porções de terra ao

leste  do  imóvel  herdado,  enquanto  que  as  outras  quatro  porções,

pertencentes aos outros herdeiros e irmãos dos autores, estavam situadas

a oeste do imóvel.

Sendo assim, essas quatro porções situadas a oeste do

referido imóvel  tiveram seus  direitos  hereditários  cedidos  em favor  de

Edigleriston  Cabral  dos  Santos,  ora  apelante,  conforme  demonstra

escritura de cessão de direitos juntada (fls. 49/51).

Sobre  tal  divisão,  a  certidão  de  partilha  (fls.  18/22)

deixa bem delimitado as porções pertencentes a cada quinhão que cada

herdeiro teve direito, como transcrevemos abaixo:

“PRIMEIRO  QUINHÃO: Hereditário  feito  ao

herdeiro GILDSON NUNES DE OLIVEIRA (…) que
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terá o seguinte imóvel (…) Haverá uma parte de

terra situada lugar denominado Sítio Sacramento,

do  Município  de  Cabaceiras/PB  medindo  4.428

hectares. Limitando-se ao norte com as terras dos

herdeiros de Antonio Cordeiro de Albuquerque; ao

sul, com as terras de João Guimarães;  ao leste

com as terras do Espólio de Maria de Lourdes

Oliveira da Silva e a oeste com as terras dos

herdeiros  de  Francisco  da  Costa  Ramos  e

herdeiros  de  Cícero  Carvalho  da  Nóbrega,

com os seguintes benefícios: ¼ da barragem de

terra compactada. Valor do imóvel acima descrito

e caracterizado R$ 1.300,00.

SEGUNDO  QUINHÃO:  Hereditário  feito  a

herdeira MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA

(…)  Haverá  uma  parte  da  terra   situada  lugar

denominado Sítio  Sacramento,   do  Município  de

Cabaceiras/PB  medindo  4.428  hectares.

Limitando-se ao norte com as terras dos herdeiros

de Antonio Cordeiro de Albuquerque; ao sul, com

as terras de João Guimarães;  ao leste com as

terras  do  Espólio  de  Gehovák  Nunes  de

Oliveira; a oeste com as terras do herdeiros

Gildson Nunes de Oliveira, com os  seguintes

benefícios: ¼ da barragem de terra compactada.

Valor  do imóvel  acima descrito  e  caracaterizado

R$ 1.300,00.

TERCEIRO  QUINHÃO:  Hereditário  feito  ao

herdeiro  GEHOVÁK  NUNES  DE  OLIVEIRA  (…)

Haverá  uma  parte  da  terra  situada  lugar
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denominado  Sítio  Sacramento  do  Município  de

Cabaceiras/PB  medindo  4.428  hectares.

Limitando-se ao norte com as terras dos herdeiros

de Antonio Cordeiro de Albuquerque; ao sul, com

as terras de João Guimarães;  ao leste com as

terras  do  Espólio  de  Gilvandro  Alexandre

Nunes de Oliveira; a oeste com as terras do

espólio de Maria de Lourdes Oliveira da Silva,

com os seguintes benefícios: ¼ da barragem de

terra compactada. Valor do imóvel acima descrito

e caracterizado.

QUARTO QUINHÃO: Hereditário feito ao herdeiro

GILVANDRO ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA (…)

Haverá  uma  parte  da  terra  situada  lugar

denominado  Sítio  Sacramento  do  Município  de

Cabaceiras/PB  medindo  4.428  hectares.

Limitando-se ao norte com as terras dos herdeiros

de Antonio Cordeiro de Albuquerque; ao sul, com

as terras de João Guimarães;  ao leste com as

terras  da  herdeira  Ana  Maria  Nunes  de

Oliveira; a oeste com as terras do espólio de

Gehovák Nunes de Oliveira, com os seguintes

benefícios: ¼ da barragem de terra compactada.

Valor do imóvel acima descrito e caracterizado.

QUINTO QUINHÃO:  Hereditário feito à herdeira

ANA MARIA NUNES DE OLIVEIRA (…) Haverá uma

parte  da  terra  situada  lugar  denominado  Sítio

Sacramento  do  Município  de  Cabaceiras/PB

medindo  4.428  hectares.  Limitando-se  ao  norte

com as terras dos herdeiros de Antonio Cordeiro
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de Albuquerque;  ao  sul,  com as terras  de João

Guimarães; ao leste com as terras do herdeiro

Geovanildo Nunes de Oliveira; a oeste com as

terras do espólio, com os seguintes benefícios:

50% de uma casa sede, construída em alvenaria,

com 45m²; R$ 2.000,00, 50% de uma cisterna,

piso  de  cimento,  R$  250,00  e  50%  de  uma

garagem construída de tijolos com uma área de

15m²; R$ 350,00. Valor do imóvel acima descrito

e caracterizado.

SEXTO QUINHÃO: Hereditário feito ao herdeiro

GEOVANILDO  NUNES  DE  OLIVEIRA  (…)  Haverá

uma parte da terra situada lugar denominado Sítio

Sacramento  do  Município  de  Cabaceiras/PB

medindo  4.428  hectares.  Limitando-se  ao  norte

com as terras dos herdeiros de Antonio Cordeiro

de Albuquerque;  ao  sul,  com as terras  de João

Guimarães;  ao  leste  com  as  terras

desapropriadas  da  Prefeitura  Municipal;  a

oeste com as terras da herdeira Ana Maria

Nunes de Oliveira, com os seguintes benefícios:

50% de uma casa sede, construída em alvenaria,

com 45m²; R$  2.000,00, 50% de uma cisterna,

piso  de  cimento,  R$  250,00  e  50%  de  uma

garagem construída de tijolos com uma área de

15m²; R$ 350,00. Valor do imóvel acima descrito

e caracterizado.

Restou evidenciado que, todas as porções de terra do

imóvel  partilhado  entre  os  herdeiros  foram  pormenorizadamente

individualizadas, com extensão e limites detalhadamente demonstrados,
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possibilitando,  de  forma precisa,  suas  demarcações,  conforme pode-se

comprovar através do levantamento topográfico juntado aos autos (fls.

90). 

Neste sentido, não prospera as alegações do recorrente

quando mencionou que não havia demarcações nas áreas cabíveis a cada

um e que somente com a delimitação da área seria possível concluir pelo

esbulho.

Consta também dos autos que, de posse dos quinhões

que lhe foram cedidos, o apelante teria efetuado algumas construções na

porção  sudoeste  do  imóvel  herdado,  ignorando  as  divisões  do  terreno

estabelecidas  na  partilha  e,  portanto,  invadido  áreas  do  terreno

pertencentes aos autores desta lide.

Tendo  em  vista  que  as  demarcações  presentes  na

partilha não deixava dúvidas quanto aos limites de cada quinhão dentro

da extensão de todo o terreno, a invasão dos quinhões dos promoventes

restou caracterizada, como bem concluiu o Magistrado de primeiro grau,

em sua sentença, que transcrevemos abaixo:

“(…)  Não  merece  prosperar  as  alegações  do

promovido  de  que inexiste  qualquer  delimitação

do imóvel,  pois  a ausência de demarcações não

impede a verificação da posse dos herdeiros, que

embora  determinadas  apenas  por  suas

confrontações,  é  possível  concluir  que  o

promovido  claramente  não  as  respeitou,

impedindo  mesmo  que  os  promoventes

alcançassem  os  confinantes  determinados  na

partilha,  sendo  desnecessária  a  existência  de
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cerca para concluir-se neste sentido.

Outrossim,  a  ausência  de  delimitação  não

justifica  a  ocupação,  pois  as  obras  do

promovido, que teria quatro porções a oeste

do imóvel  sob sua posse para utilizar, foram

realizadas  em local  extremamente  próximo

ao  limite-leste  do  imóvel,  não  restando

dúvida, pelas disposições da partilha, de que

não o pertenciam.

Verifica-se, todavia, que a mera reintegração da

posse  dos  promoventes  não  é  suficiente  para

solucionar  a  lide,  haja  vista  que  o  promovido

efetuou obras de grande valia e que não podem

ser  desprezadas,  sob  pena  de  enriquecimento

injusto por parte dos promoventes.

A  solução  quanto  à  referidas  obras,

entretanto,  encontra-se  determinada  no

artigo 1.255 do Código Civil que dispõe que

aquele  que  construir  em  terreno  alheio

perde,  em  proveito  do  proprietário,  a

construção,  salvo  de  boa  fé,  quando  terá

direito à indenização...”

Desta feita, não resta a menor dúvida que o promovido

construiu em terreno que não era seu, assim como, restou evidenciado

que o mesmo teria como saber as porções de terra lhe cabia, através de

uma leitura mais atenta da certidão de partilha, tendo em vista que a

mesma determinou os limites quinhões dos herdeiros. Sendo assim, não

merece reforma a decisão prolatada em primeiro grau.

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

APELATÓRIO,  mantendo  a  sentença  vergastada  em  todos  os  seus
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termos.  

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do
julgamento  os  Excelentíssimos  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o Doutor João
Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de fevereiro de 2018.

                    Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
           Relator
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