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PRELIMINAR. AÇÃO  REIVINDICATÓRIA.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE FATOS EXPOSTOS NA
DEMANDA  NO  TOCANTE  À  POSSÍVEL
INDENIZAÇÃO. SENTENÇA NULA. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO  DA  CONGRUÊNCIA.  INCIDÊNCIA  DO
ART.  1.013,  §  3º,  II,  DO CPC/2015.  POSTULADO DA
CAUSA  MADURA.  JULGAMENTO  POR  ESTE
ÓRGÃO AD QUEM DA DEMANDA.

A sentença  que  deixa  de  apreciar  fato  delineado  na
relação  processual  deve  ser  anulada,  sendo  aplicável,
nos  termos  do  artigo  1.013,  §  3º,  II,  do  Código  de
Processo Civil o princípio da causa madura.

APELAÇÃO. REIVINDICATÓRIA.  PRESSUPOSTOS.
POSSE  INJUSTA.  COMPROMISSO  DE  COMPRA  E
VENDA.  NECESSIDADE  DE  PRÉVIA  OU
SIMULTÂNEA RESCISÃO. PROVIMENTO.
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Pressupondo  a  reivindicatória  um  proprietário  não
possuidor  que  age  contra  um  possuidor  não
proprietário,  o  seu sucesso reclama a reunião de dois
elementos: o domínio do autor e a posse injusta do réu. 

Como a posse é exercida com respaldo no contrato de
compromisso  de  compra  e  venda,  inadmissível  a
reivindicatória  contra  o  adquirente  sem  prévia  ou
simultânea  rescisão  do  contrato,  haja  vista  que,
enquanto  não  desfeito  o  negócio  jurídico,  a  posse  do
adquirente não pode ser considerada injusta.

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

ACORDA a  egrégia  Terceira  Câmara  Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, acolher  a
preliminar de nulidade, aplicar o princípio da causa madura e, no mérito,
dar provimento ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  interposta  pela  Dias  Paiva
Construtora Ltda. contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Regional
de Mangabeira nos autos da ação reivindicatória em face dela ajuizada pela
Plancol Planejamento e Construções Ltda.. 

O Juízo a quo julgou procedente o pedido, e determinou
a demandada que proceda à desocupação do lote de terreno urbano, nº 01,
quadra  23,  situado  no  loteamento  Jardim  Água  Fria,  nesta  Capital,  por
entender  que  a  autora  demonstrou  o  título  dominial  do  imóvel  e  a
promovida  não  comprovou  a  legitimidade  da  posse.  Condenou  a  ré  ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrando estes à razão de
20% do valor da causa.

Argui  a  apelante,  preliminarmente,  estar  nula  a
sentença,  por  deixar  de  julgar  o  pedido  de  restituição  formulado  na
contestação relacionado ao contrato de compra e venda e  às benfeitorias
realizadas no imóvel.
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No mérito, afirma que detém a posse plena e legítima do
imóvel reivindicado desde 19/01/1995, adquirida por meio do contrato de
compromisso de compra e venda.

Sustenta que deixou de transferir a propriedade do bem
em  questão  por  ter  sido  objeto  de  penhora  judicial  na  Reclamação
Trabalhista  ajuizada  em  desfavor  da  apelada,  tombada  sob  o  nº
01212.1999.002.13.00-0,  que  tramitou  na  2ª  Vara  do  Trabalho  da  Capital,
afirmando  que  há  confissão  nesta  demanda  externada  pela  recorrida  no
sentido de que o imóvel fazia parte do acervo patrimonial da apelante.

Aduz  que  não  estão  caracterizados  os  requisitos
jurídicos  para  o  acolhimento  da  pretensão  reivindicatória  proposta  pela
apelada,  motivo  pelo  qual  pede  o  provimento  do  apelo  para  julgar
improcedente o pleito formulado na exordial.

A apelada assevera que a propriedade do lote de terreno
nº  01  não  foi  transferida  para  a  recorrente,  bem  como  inocorre
demonstração da boa fé para fins de lastrear possível indenização, razão por
que pede o desprovimento do recurso.

Cota ministerial sem manifestação de mérito, f. 227/228.

É o relatório.

VOTO

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  –
Relatora

1 – Preliminar de nulidade

Sustenta a apelante em preliminar que a sentença está
nula,  por  deixar  o  Órgão  julgador  de  apreciar  o  pleito  relacionado  à
restituição pertinente às benfeitorias empreendidas no imóvel.

O  contexto  do  decisum revela  que  o  Juízo  a  quo  não
julgou  a  suposta  responsabilidade  da  demandante  no  tocante  ao  pleito
indenizatório, e essa circunstância torna nula a sentença.
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Isso  porque  a  ordem  jurídica  vigente  impõe  que  a
sentença prolatada sem analisar todos os fatos apresentados na demanda
deve ser desconstituída, tendo em vista que a prestação jurisdicional está
viciada,  caracterizando-se  o  error  in  procedendo,  por  violar  o  princípio  da
correlação delineado nas normas insculpidas nos art. 2°, art. 141 c/c art. 492,
do Código de Processo Civil, ex vi:

Art. 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve
por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.

Art.  141.  O  juiz  decidirá  o  mérito  nos  limites  propostos  pelas
partes,  sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a
cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da
pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou
em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Como  a  sentença  deixou  de  julgar  fatos  expostos  na
relação processual, está configurado o  error in procedendo, autorizando este
Juízo ad quem anular o decisum hostilizado ante a violação ao princípio da
demanda.

Declarada  nula  a  sentença,  e  na  situação  em  que  o
processo  está  apto  para  julgamento,  surge  a  competência  deste  Órgão
recursal para apreciar o mérito da demanda, consoante dispõe o art. 1.013,
§3º, inciso II, do Código de Processo Civil, ex vi:

Art.  1.013.  A  apelação  devolverá  ao  tribunal  o
conhecimento da matéria impugnada.

§  3o  Se  o  processo  estiver  em condições  de  imediato
julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito
quando:

II  -  decretar  a  nulidade  da  sentença  por  não  ser  ela
congruente com os limites  do pedido ou da causa de
pedir;

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria:

REEXAME  NECESSÁRIO  E  RECURSO  VOLUNTÁRIO  -
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MANDADO  DE  SEGURANÇA CONTRA ATO  IMPUTADO  À
DIRETORA  DE  ESCOLA  DA  REDE  PÚBLICA  MUNICIPAL  -
PRELIMINAR  SUSCITADA  EM  APELAÇÃO  -  SENTENÇA
EXTRA  PETITA  -  PRINCÍPIO  DA  CONGRUÊNCIA  -
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA - SENTENÇA CASSADA. O
magistrado,  ao  decidir,  deve  se  ater  aos  limites  da  lide,  não
podendo a sentença ficar aquém (citra petita), ir além (ultra petita)
ou  fora  do  que  foi  discutido  (extra  petita).  Pelo  princípio  da
congruência, exige-se a correlação entre o pedido/causa de pedir e
o que decidido judicialmente, pelo que deve ser cassada a sentença
quando o juiz singular julga questão diversa da que debatida nos
autos. (AP Cível/Rem Necessária nº 0001270-85.2016.8.13.0414 (1),
5ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Luís Carlos Gambogi. j. 28.09.2017,
Publ. 10.10.2017). 

Considerando  que  a  relação  processual  está  em
condições de imediato julgamento, passo a enfrentar o mérito da demanda
mandamental.

Em face do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR PARA
ANULAR A SENTENÇA, e, na forma do art. 1.013, §3º, inciso II, do Código
de Processo Civil, analiso a controvérsia dos autos.

2 – Mérito

Plancol  Planejamento  e  Construções  Ltda.  ajuíza  ação
reivindicatória em face Dias Paiva Construtora Ltda., alegando que é titular
do domínio do bem localizado no lote de terreno urbano, nº 01, quadra 23,
situado  no  Jardim  Água  Fria,  nesta  Capital,  que  está  na  posse  da
promovida.

A demandada,  por  sua  vez,  em contestação,  assevera
que os requisitos relacionados à expedição do decreto reivindicatório não
estão  comprovados  por  deter  a  posse  justa  do  imóvel,  afirmando que  a
relação fática com o bem está respaldada no contrato de compromisso de
compra e venda celebrado com a autora.

Sustenta  também  que  inocorreu  o  registro  da
propriedade do mencionado bem em razão da hipoteca que estava gravada
na inscrição imobiliária.

O Juízo a quo julgou procedente o pedido por entender
que os requisitos para o acolhimento do pedido formulado na exordial.
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A ação reivindicatória é a permissão ao proprietário de
retomá-la do poder de terceiro que injustamente detenha ou possua.

A previsão legal de o titular do domínio reivindicar está
consubstanciada no artigo 1.228 do Código Civil de 2002, ex vi:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor
da  coisa,  e  o  direito  de  reavê-la  do  poder  de  quem  quer  que
injustamente a possua ou detenha.

Portanto,  a  demandante  deve  demonstrar  dois
elementos fáticos para obter tutela jurisdicional favorável: a propriedade e a
posse injusta daquele que mantém relação fática com o bem reivindicado.

O contexto dos elementos probatórios inserto nos autos
revela que a autora comprovou o título dominial. No entanto, a demandada,
ora apelante, demonstrou que detém a posse justa lastreada em contrato de
compromisso de compra e venda.

É entendimento sedimentado no Superior  Tribunal  de
Justiça  de  que  é  imprescindível  a  manifestação  prévia  acerca  da
legitimidade do contrato do compromisso de compra e venda para fins de
expedição  do  decreto  judicial  de  natureza  reintegratória  em  favor  do
detentor do domínio.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  DO  RECURSO  ESPECIAL.
AÇÃO  REIVINDICATÓRIA.  COMPROMISSO  DE  COMPRA  E
VENDA.  RESCISÃO  CONTRATUAL.  INEXISTÊNCIA  DE
MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. POSSE JUSTA. AUSÊNCIA
DE PRESSUPOSTO DA DEMANDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"É imprescindível  a  prévia  manifestação judicial  na hipótese  de
rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que
seja  consumada  a  resolução  do  contrato,  ainda  que  existente
cláusula  resolutória  expressa,  diante  da  necessidade  de
observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.
Por  conseguinte,  não  há  falar-se  em  antecipação  de  tutela
reintegratória  de  posse  antes  de  resolvido  o  contrato  de
compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução
é  que  poderá  haver  posse  injusta  e  será  avaliado  o  alegado
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esbulho  possessório" (REsp  620787/SP,  Rel.  Min.  Luis  Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.04.2009, DJe 27.04.2009). 2.
Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no Recurso
Especial  nº  1.534.185/PE (2015/0116682-9),  3ª  Turma do STJ,  Rel.
Marco Aurélio Bellizze. DJe 06.11.2017).

Outro não é o entendimento dos tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.  COMPROVAÇÃO  DA  JUSTA  POSSE.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PLEITO  AUTORAL.  SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO  CONHECIDA  E  IMPROVIDA.
UNANIMIDADE.  I.  Compromisso  de  compra  e  venda.  Os
recorridos  conseguiram  demover  a  pretensão  autoral  ao
demonstrar serem justos possuidores do imóvel em debate.  II.
Apesar  das  alegações  trazidas  na  inicial,  os  apelados
demonstraram que efetivamente estão realizando o pagamento das
parcelas do financiamento do imóvel que foi objeto de compra e
venda entre as partes, como se denota na documentação trazida às
fls. 31/55. III. O argumento de que o nome do apelante foi inscrito
em  razão  da  inadimplência  dos  recorridos  em  relação  às
obrigações atinentes ao imóvel não merece guarida, com a simples
análise dos autos.  IV.  Assim,  escorreita  a decisão de 1º  grau ao
reconhecer  a  improcedência  dos  pedidos,  haja  vista  que  os
recorridos  conseguiram  demonstram  que  ocupam  de  forma
legítima o imóvel em discussão, o que merece ser ratificado neste
órgão  ad quem V.  Sentença  mantida.  VI.  Apelação  conhecida  e
improvida. Unanimidade. (Processo nº 047846/2016 (198960/2017),
5ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Raimundo José Barros de Sousa.
DJe 17.03.2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE C/C
IMISSÃO NA POSSE E PERDAS E DANOS. 1. PRELIMINAR DE
APELAÇÃO. 1.1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
DECISÃO  DEVIDAMENTE  FUNDAMENTADA.  MATÉRIAS,
ADEMAIS,  DEVOLVIDAS  AO  TRIBUNAL  EM  SEDE  DE
APELAÇÃO.  AUSÊNCIA DE  PREJUÍZO.  Verificando-se  que  os
embargos  de  declaração  opostos  no  juízo  de  origem  foram
rejeitados mediante decisão devidamente fundamentada, não há
que se falar em negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o
não  acolhimento  do  pedido  também  corresponde  à  entrega  da
prestação  jurisdicional.  Ademais,  notando-se  que
substancialmente  as  matérias  supostamente  não  apreciadas  no
juízo a quo foram devolvidas ao Tribunal por ocasião do apelo,
não se vislumbra qualquer prejuízo aos jurisdicionados, devendo
ser  observado  o  princípio  "pas  de  nullité  sans  grief".  2.  DO
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MÉRITO:  2.1.  AÇÃO  REIVINDICATÓRIA.  REQUISITOS.
DEMONSTRAÇÃO  DA PROPRIEDADE,  INDIVIDUALIZAÇÃO
DO  BEM  E  POSSE  INJUSTA.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DESTA
ÚLTIMA.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  IMPOSIÇÃO.  O
sucesso  da  ação  reivindicatória  proposta  está  atrelado  à
comprovação da propriedade, à correta individualização do bem
e à  demonstração de que a  posse exercida pelo réu é  injusta.
Inexistindo, no caso, a comprovação desse último requisito, ante
a  constatação  de  que  a  posse  do  réu  é  manifestamente  justa,
impositiva se faz a improcedência do pedido. 2.2. CONTRATO
DE  COMPROMISSO  DE  COMPRA  E  VENDA.  RESCISÃO.
INOCORRÊNCIA.  ÓBICE  AO  ÊXITO  DA  AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.  POSSE  INJUSTA  NÃO
CARACTERIZADA.  RÉUS  QUE  ESTÃO  NA  POSSE  DO
IMÓVEL DESDE 1999, PAGANDO 120 DAS 200 PRESTAÇÕES
DO  COMPROMISSO.  IRREGULAR  VENDA  DO  IMÓVEL
PELA  SEGUNDA  VEZ,  SEM  A  PRÉVIA  RESCISÃO  DO
PRIMEIRO CONTRATO. No caso, a prévia rescisão de contrato
de compromisso de compra e venda é pressuposto para o êxito
buscado  em  ação  reivindicatória,  especialmente  considerando
que os réus estão desde 1999 na posse do imóvel, tendo pago 120
das  200  prestações  ajustadas. 3.  TUTELA  PROVISÓRIA.
CONTRARRAZÕES.  ALEGADO  ABUSO  DO  DIREITO  DE
DEFESA  E  PROPÓSITO  PROTELATÓRIO  DOS  APELANTES.
PEDIDO  PREJUDICADO  ANTE  O  RESULTADO  DO
JULGAMENTO. Resta prejudicado o pedido de tutela provisória
formulado pelos apelados em contrarrazões, a respeito do abuso
do  direito  de  defesa  e  propósito  protelatório  atribuído  aos
apelantes,  em  face  do  resultado  do  julgamento,  que  reforma  a
sentença para o  fim de julgar  improcedente  o pedido inicial.  4.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  PRETENDIDA  APLICAÇÃO
DO  ART.  85,  §  11,  DO  NOVO  CPC.  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS  RECURSAIS.  NÃO  CABIMENTO.
DISPOSITIVO  DESTINADO  À  MAJORAÇÃO  DA  VERBA
QUANDO O RECURSO FOR INADMITIDO OU REJEITADO. A
majoração da verba honorária em sede recursal, inserida no novo
Código  de  Processo  Civil  (art.  85,  §  11),  tem  por  escopo  a
inadmissão ou rejeição do recurso. Logo, incabível sua aplicação
ao  caso  concreto,  em  que  o  apelo  foi  parcialmente  provido.  5.
SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. CABIMENTO. PROVIMENTO AO
RECURSO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Em razão
da  reforma  da  sentença,  com  a  consequente  improcedência  do
pedido inicial, necessária a inversão do ônus sucumbencial, a fim
de  ser  imposto  aos  autores  a  integral  responsabilidade  pelo
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
Recurso parcialmente provido. (Processo nº 1601786-2, 18ª Câmara
Cível do TJPR, Rel. Pericles Bellusci de Batista Pereira. j. 08.02.2017,
unânime, DJ 17.02.2017). 
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In  casu,  resta  ausente  a  demonstração  dos  requisitos
para o acolhimento do pleito reivindicatório.

Isso porque não houve a desconstituição do contrato de
compromisso de compra e venda celebrado entre as partes desta relação
processual, e este fato justifica a posse justa do bem.

Em  face  do  exposto,  ANULADA  A  SENTENÇA,
passando a analisar a pretensão material na forma do art. 1.013, §3º, inciso
II,  do  Código  de  Processo  Civil,  no  mérito, DOU  PROVIMENTO  AO
APELO para  julgar  improcedente  o  pedido.  Condeno  a  autora  ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, e arbitro
esta prestação à razão 20% do valor da causa.

É o voto.

Presidiu a Sessão Ordinária desta Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 03 de abril de 2018, o Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides. Participaram do julgamento, além deste
Relator,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado  para
substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerqe).  Presente  à
sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,  Promotor  de  Justiça
convocado.

João Pessoa-PB, 06 de abril de 2018. 

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
              R E L AT O R
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