
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000749-90.2015.815.0521
Origem : Comarca de Alagoinha
Relator : Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado
para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes)
Apelante : Fábio Antônio dos Santos e Josivânia Santos da Silva
Advogado : Paulo Sérgio Cavalcanti
Apelados : Josivânio  de  Sousa  Silva,  Lourival  da  Silva  e  Josefa  Alves
Ferreira
Advogado : Thyago Brunno Paulino C. Pereira

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  DIREITO  DE
PREFERÊNCIA  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS  COM  PEDIDO  DE  TUTELA
ANTECIPADA.  DIREITO  DE  PREFERÊNCIA
PREVISTO NO  §3º  DO ART.  92  DA LEI  Nº  4.504/64.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO  ALEGADO.
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS.
IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

-  Inexistindo  comprovação  de  que  a  parte  autora  e  o
primeiro promovido tinham efetivamente um contrato
de  comodato  e/ou  arrendamento,  nem mesmo verbal,
não há que se falar em direito de preferência previsto no
§3º do art. 92 do Estatuto da Terra.

-  Rejeita-se o pedido referente ao dano material, quando
o  conjunto  probatório  carreado  não  confirma
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satisfatoriamente a ocorrência de ofensa, não se valendo,
para tanto, a mera alegação do postulante, por não se
tratar de um dano in re ipsa.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba,  à unanimidade, em  negar provimento ao
apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Fábio Antônio dos
Santos e Josivânia Santos da Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da
Comarca  de  Alagoinha  (fls.91/95),  nos  autos  da  Ação  de  Direito  de
Preferência  c/c  Indenização  por  Danos  Materiais  com  Pedido  de  Tutela
Antecipada ajuizada em face de Lourival da Silva, Josefa Alves Ferreira e
Josivânio de Sousa Silva, que julgou improcedentes os pedidos formulados
na inicial, em decisão assim ementada:

“AÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO –
Alegação  de  direito  de  preferência  por  força  do  art.  92,  §  3º  da  Lei
4.504/64 (Estatuto da Terra), ou seja, alienação do imóvel arrendado –
Não comprovação do alegado – Inexistência do direito de preferência –
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Alegação
de plantações feitas pelo autor – Comprovação da invasão do autor ao
imóvel rural  objeto dos autos – Caracterização da má-fé – Aquele que
semeia,  planta  ou  edifica  em  terreno  alheio  perde,  em  proveito  do
proprietário,  as  sementes,  plantas  ou  construções,  salvo  quando  as
procedeu de boa-fé – Inteligência do art.  1.255 do Código Civil  – Não
preenchimento  dos  requisitos  legais  para  a  responsabilidade  civil  –
Improcedência dos pedidos.

- Não havendo prova quanto ao arrendamento do imóvel rural, não há que
se  falar  em direito  de  preferência  do imóvel  alienado em igualdade de
condições.
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- Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita
pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário. Inteligência
do art. 1.253, CC.

-  O  plantio  realizado  em terras  alheias,  cuja  invasão  foi  devidamente
caracterizada nos autos, induz na má-fé do agente devendo, portanto, o
mesmo ser considerado perdido em favor do legítimo proprietário.

Sustentam  os  apelantes  (fls.99/111),  que  “ficou
demonstrado  nos  depoimentos  das  partes  e  das  testemunhas  do  promovido,  que
foram inúmeras as contradições com que o primeiro promovido havia afirmado em
juízo,  principalmente  quanto  ao  período  que  ele  trabalhou  nas  terras,  ficando
caracterizado  o  intuito  de  tentativa  de  ludibriar  o  entendimento  da  ilustre
julgadora”. 

Asseveram que sempre estiveram na posse indireta do
terreno,  fazendo o plantio e cuidando da terra,  com o consentimento do
primeiro apelado.

Afirmam,  ainda,  que  houve  prejuízo  material,  pois
perderam toda sua plantação após o segundo promovido colocar gado no
terreno que a destruiu, conforme se demonstra através das fotos anexadas
aos autos.

Pugna, por fim, pelo provimento do apelo.
 
Contrarrazões  às  fls.  114/130,  pelo  desprovimento  do

recurso.

Cota  Ministerial  encartada  às  fls.  135/137,  sem
manifestação meritória.

É o relatório.
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V O T O

Exmo.  Dr.  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  -  Juiz
convocado

A questão devolvida em sede recursal versa tão somente
sobre o suposto direito de preferência na alienação de imóvel rural previsto
no art. 92 da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) e indenização pelo prejuízo
sofrido pelos autores com a destruição da plantação que haviam realizado
na referida propriedade. 

 
O  Juízo  a  quo julgou  improcedentes  os  pedidos  por

entender que não restaram comprovadas as alegações dos promoventes.

No recurso apelatório, sustentam que sempre estiveram
na posse indireta do terreno, fazendo o plantio e cuidando da terra, com o
consentimento do primeiro apelado. Afirmam, ainda, que houve prejuízo
material,  pois  perderam toda  sua  plantação  após  o  segundo  promovido
colocar gado no terreno que a destruiu, conforme se demonstra através das
fotos anexadas aos autos.

Verberam  que  houve  graves  contradições  nos
depoimentos das testemunhas do primeiro promovido e no depoimento do
segundo promovido, ficando clara a intenção de ludibriar a verdade dos
fatos. 

   
Requerem, portanto, a reforma da sentença.
 
Pois bem.

Compulsando  os  autos,  sobretudo  os  depoimentos
constantes  na  mídia  digital  encartada  à  fl.  87,  concluo  que  não  restou
devidamente  comprovado  que  a  parte  autora  e  o  primeiro  promovido
tinham efetivamente um “contrato de comodato e/ou arrendamento, nem mesmo
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verbal, não havendo que se falar em direito de preferência previsto no Estatuto da
Terra”, como bem frisou o juízo a quo.

Ademais,  os  depoimentos  testemunhais  colhidos
indicam  que  os  autores  tinham  ciência  da  intenção  de  venda  da
propriedade, porém não se manifestaram no prazo estabelecido no §3º1 do
art. 92 do Estatuto da Terra.

 
Quanto  ao  dano  material  perquirido,  em  razão  dos

supostos prejuízos suportados com a destruição da plantação que haviam
realizado  na  referida  propriedade,  entendo  que  não  assiste  razão  aos
apelantes,  considerando  que  aqueles  precisam  ser  cabalmente
demonstrados  para  fins  de  reparação,  pois  não  são  eles  presumíveis,
devendo o ressarcimento ser feito na medida exata de sua comprovação.

Manuseando os autos,  verifico que os autores deixaram
de  colacionar  aos  autos  provas  detalhadas  da  efetiva  lesão  aos  seus
patrimônios ou ainda a sua extensão, não bastando, in casu, a mera alegação
de tê-la suportado, por não se tratar de um dano in re ipsa.

Nesse sentido, cito precedente desta Corte:
 
APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  PERDAS  E
DANOS,  CUMULADA  COM  LUCROS  CESSANTES.
DEMOLIÇÃO  DE  BARRACA.  PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS
PEDIDOS.  INCONFORMISMO DA PARTE  AUTORA.  LUCROS
CESSANTES E DANO MATERIAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA
PROVA.  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO.  MANUTENÇÃO

1  Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre
o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola,
pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei.

(...)

        § 3º No caso de alienação do imóvel arrendado, o arrendatário terá preferência para adquiri-lo em igualdade
de condições, devendo o proprietário dar-lhe conhecimento da venda, a fim de que possa exercitar o direito de perempção
dentro de trinta dias, a contar da notificação judicial ou comprovadamente efetuada, mediante recibo.
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DO DECISUM. DESPROVIMENTO. - Incabível a condenação em
lucros  cessantes  quando  não  há  prova  robusta  acerca  do
decréscimo  patrimonial.  -  Não  se  credencia  ao  acolhimento  do
pedido referente ao dano material, quando o conjunto probatório
carreado não confirma satisfatoriamente  a ocorrência  de ofensa,
não  se  valendo,  para  tanto,  a  mera  alegação  do  postulante,
devendo ser mantida a decisão recorrida, em todos os seus termos.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00010593920178150000,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j.
em 18-12-2017)

Com essas  considerações,  NEGO PROVIMENTO AO
APELO, mantendo incólume a sentença vergastada. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 20 de
março  de  2018,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.
Participaram do julgamento, além deste Relator, o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de
Sá e Benevides e Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. 

Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Marcus  Vilar  Souto
Maior, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJPB, em João Pessoa, 23 de março de 2018.

Eduardo José de Carvalho Soares 
       Juiz convocado/Relator
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