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Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044914-21.2013.815.2001
Origem : 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante  : América Medeiros Cantisani
Advogado : Jocélio Jairo Vieira
Apelado    : Município de João Pessoa
Procurador : Adelmar Azevedo Régis

PRELIMINAR  ARGUIDA  NAS  RAZÕES
CONTRÁRIAS.  DIALETICIDADE.  IMPUGNAÇÃO
AOS ARGUMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO.

-  Não há falar em ausência de dialeticidade quando a
parte  recorrente  demonstra  os  motivos  do  seu
inconformismo impugnando especificamente os termos
da decisão primeva.

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE.  MÉRITO.  DESAPROPRIAÇÃO  DE  TERRENO
POR  UTILIDADE  PÚBLICA.  REQUERIMENTO  DE
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CADUCIDADE  DO  DECRETO.  AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO  MÍNIMA  DO  FATO
CONSTITUTIVO  DO  DIREITO  AUTORAL.
DOCUMENTOS  ACOSTADOS  INCAPAZES  DE
CORROBORAR  COM  AS  ALEGAÇÕES.
DEPOIMENTOS  DAS  TESTEMUNHAS  TRATANDO
DE  OBJETO  DIVERSO  DO  PLEITEADO.
DESPROVIMENTO DO APELO.

-   De acordo com o art.  373,  I,  do CPC/15,  o ônus da
prova incumbe  ao autor quanto ao fato constitutivo de
seu direito.

-  In  casu,  não  restou  demonstrado  que  o  terreno  em
debate  pertencia  à  demandante  e  tampouco  que  a
desapropriação  por  utilidade  pública  deste  teria
caducado por inércia da Administração Pública.

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

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  a
preliminar e,  no mérito,  por igual  votação,  negar provimento ao recurso
apelatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  América
Medeiros  Cantisani  contra  sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  5ª  Vara  da
Fazenda  Pública  da  Comarca  da  Capital,  lançada nos  autos  da  Ação de
Reintegração  de  Posse  por  ela  ajuizada  em  face  do  Município  de  João
Pessoa, pleiteando que fosse reintegrada na posse do terreno localizado na
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Ladeira São Francisco, vizinho à Casa da Pólvora, na cidade de João Pessoa.

O  julgador  de  primeiro  grau,  às  fls.  171/174,  julgou
improcedente o pleito inicial que requereu a reintegração de posse da área.
A  decisão  teve  por  fundamento  que,  após  a  concretização  da
desapropriação, aos atos praticados no imóvel não mais induzem a posse. 

Por  fim  o  magistrado  condenou  a  autora  ao
adimplemento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, observada a regra da justiça gratuita.

Irresignada,  a  promovente  interpõe recurso  apelatório
(fls.  175/185)  sustentando  ter  sido casada  com  Ivan  D'Angelo  Cantisani,
proprietário  e  legítimo possuidor da referida área de  terras,  falecido  em
1997,  e  que,  embora  o  Município  tenha  editado  e  publicado  o  Decreto
Municipal nº 645, em 29.12.1975, declarando o terreno de utilidade pública
para fins de desapropriação, nunca e em nenhum momento tomou posse do
local,  até  a  morte  do  proprietário,  quando  então  passou  a  ser  legítima
possuidora.

Narra que, em outubro de 2013, teve conhecimento de
que o apelado teria invadido a área e estava iniciando uma construção, em
claro  evidente  esbulho  possessório,  motivo  pelo  qual  ingressou  com  a
presente ação.

Aduz que “o Decreto Municipal nº 645,  de 29.12.1975,
conta com exatos 37 (trinta e sete) anos de idade, tendo atingido a prescrição
desde o ano de 1980,  diante da inércia do poder público,  o qual  não se
movimentou para instrumentalizar e dar exequibilidade a referida norma”.

Pugna pelo provimento do apelo a fim de reformar a
sentença e julgar procedente o pedido da exordial.
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Nas razões contrárias (fls. 189/199) o Município levanta
preliminar de ausência de dialeticidade,  afirmando que o recurso é mera
repetição da peça inicial. Requer o não conhecimento do apelo e, em caso de
entendimento diverso, que seja negado-lhe provimento.

A  Procuradoria  de  Justiça  (fls.  208/213)  opina  pela
rejeição da preliminar, sem manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Preliminar de ausência de dialeticidade

Nas  contrarrazões  o  apelado  afirma  que  o  recurso
apelatório não impugna especificamente os argumentos da sentença, mas
tão somente repete os já apresentados na inicial.

Em  análise  do  apelo  vislumbro  que  o recorrente
atendeu, de forma satisfatória, ao Princípio da Dialeticidade, demonstrando
os motivos do seu inconformismo,  razão pela  qual rechaço a preliminar
aventada.

Mérito

A decisão questionada por meio deste recurso tem por
debate um terreno de 17,40m de largura na parte da frente limitando-se com
a Ladeira São Francisco, 22,80m de largura nos fundos, por 54,70m pelo lado
esquerdo  de  extensão  no  limite  do  muro  da  casa  nº  295,  e  41,00m  de
extensão  pelo  lado  direito,  localizado  no  bairro  do  Centro,  Ladeira  São
Francisco, vizinho à Casa da Pólvora, na cidade de João Pessoa.
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Em  breve  síntese,  a  apelante  aduz  ser  herdeira  do
terreno  e  que  este  teve  declarada  a  sua  utilidade  pública  por  meio  do
Decreto  Municipal  n°  645/75.  No  entanto,  jamais  fora  feita  qualquer
edificação  na  área,  tendo  o  decreto  perdido validade e,  por  tal  razão,  a
reintegração é medida que se impõe.

Pois bem.

Do acervo probatório acostado aos autos, verifico que o
Decreto nº 645/75 (fls.  20/22),  de fato,  declarou o terreno como sendo de
utilidade pública para fins de desapropriação.

Como cediço,  o Decreto-Lei  nº 3.365/41,  o qual dispõe
sobre desapropriações por utilidade pública, aduz no seu art. 10:

Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou

intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data

da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará.

Assim,  resta  claro  que  o  prazo  quinquenal  disposto
trata-se do lapso temporal entre o acordo ou o litígio e o respectivo decreto,
pois,  este, per  si,  não  provoca  a  perda  da  propriedade,  havendo  a
necessidade  de  ajuste  entre  as  partes  ou  demanda  judicial  para  esta  se
efetivar.

Entretanto,  as  provas  colacionadas  não  demonstram
sequer  que  o  cônjuge  falecido  era  o  proprietário  da  área  vergastada,
tampouco  que  nunca  fora  efetivada  a  desapropriação,  pois  os  poucos
documentos que a autora juntou foram: fotografias da obra da Prefeitura,
certidão  de  casamento  e  uma  Certidão  (fls.  23/24)  de  difícil  leitura,
incompleta e sem data. 
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Da certidão não se consegue extrair de quem é o espólio
ao  qual  faz  referência  e,  pelos  dados  grifados  pela  autora,  o  que  se
compreende é:

“o  prédio  situado  à  Ladeira  São  Francisco  (incompreensível)

capital,  avaliado  em  nove  mil  cruzeiros  Cr$  9.000,00,

(incompreensível)  o  terreno  anexo  a  casa  nº  145,  à  Ladeira  São

Francisco, nesta cidade, avaliado em oito mil cruzeiros (...)” (grifei)

Desse modo, vislumbro que a autora não comprovou o
mínimo do fato  constitutivo do  seu direito,  pois  na própria  exordial  ela
especifica  o  terreno  com “extensão  no  limite  do  muro  da  casa  nº  295”,
diferentemente do que se consegue ler do que ela grifou na Certidão. 

Ademais,  da  declaração  e  dos  depoimentos  das
testemunhas arroladas, não se extrai nada sobre a área desapropriada, mas
tão  somente,  que  a  Sra.  América  Medeiros  Cantisani  foi  moradora,  por
vários anos, em uma casa localizada na ladeira São Francisco, vejamos:

América Medeiros Cantisani – autora (fls. 81/81v):

“(…)Que  durante  o  período  pós-desapropriação  construiu  um

muro,  porque tinha sido derrubado pela Prefeitura.  Que,  desde

então, não fez mais nenhuma obra, mas fez algumas benfeitorias

posteriormente, como o conserto das portas do imóvel. Que esse

imóvel era do esposo dela e de outros parentes dele (irmãos do

esposo da depoente). Que existe um terreno após este, uma casa e

outro  terreno  vizinho  à  Casa  da  Pólvora  e  que  o  terreno  em

questão é o que fica entre a Casa da Pólvora e a casa em que a

depoente morava. (...)”

Job Vicente da Costa – testemunha (fls. 82):
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“(…) Que conhece a autora e seu marido desde 1970, quando foi

morar  na  ladeira  São  Francisco.  Que  era  vizinho  de  frente  da

autora. Que o depoente saiu de lá em 1976 e quando voltou, em

1981, para a vizinhança a autora já não estava mais morando no

imóvel. Que quando voltou a casa estava fechada, mas de vez em

quando a autora aparecia por lá. (...)”

Edileuza Azebedo da Silva – testemunha (fls. 83)

“(...)Que conhece a depoente há cerca de 40 anos. Que a depoente

era  vizinha  dos  fundos  da  autora.  Que  a  autora  demorou  no

imóvel em questão vinte anos. (…)”

Como visto, as testemunhas mencionam o imóvel que a
autora/apelante morou por vários e o objeto em debate neste processo é de
um  terreno  que  fica  entre  a  Casa  da  Pólvora  e  a  antiga  residência  da
promovente, conforme ela mesma destacou na sua declaração.

Por  todo  o  arrazoado,  a  parte  demandante  não  se
desincumbiu do ônus que o art. 373, I, do CPC/15 preleciona:

 Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor.

Com  essas  considerações,  REJEITO  A  PRELIMINAR
DE  AUSÊNCIA  DE  DIALETICIDADE  e,  no  mérito,  NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO, para manter o  decisum de
primeiro grau por fundamentos diversos.

É como voto.
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Presidiu  a  Sessão  Ordinária  da  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 20 de fevereiro
de 2018, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Participaram do
julgamento, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes (Relatora), o
Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz  convocado para  substituir  o  Exmo.
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti
de  Albuquerque.  Presente  à  Sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa/PB, 26 de fevereiro de 2018

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
               R E L A T O R A  
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