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ACÓRDÃO 

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000916-50.2017.815.0000.
ORIGEM: 9.ª Vara Cível da Comarca da Capital. 
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTES: Julianne Honegger, representada por Josefa Fátima Honegger.
ADVOGADO:  Péricles  Filgueiras  de  Athayde  Filho  (OAB/PB 12.479)  e  Diego  Rafaell  Urbano
Vasconcelos (OAB/PB 18.247). 
APELADA: Isabel Ferreira da Silva.
ADVOGADOS:  Fábio  Ramos  Trindade  (OAB/PB  10.017)  e  Flávio  Augusto  Pereira  (OAB/PB
9.272).

EMENTA:  APELAÇÃO.  REIVINDICATÓRIA C/C  INDENIZAÇÃO  POR
PERDAS  E  DANOS.  DESOCUPAÇÃO  VOLUNTÁRIA  DO  IMÓVEL  NO
CURSO  DO  PROCESSO.  PERDA DO  OBJETO  QUANTO  AO  PEDIDO  DE
REIVINDICAÇÃO  DO  BEM.  CONTRATO  DE  LOCAÇÃO  CELEBRADO.
IMÓVEL  OCUPADO  A  JUSTO  TÍTULO.  AUSÊNCIA  DO  DEVER  DE
INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

1. A desocupação voluntária do imóvel acarreta a perda do objeto da ação. 

2. Apelo conhecido e desprovido.    

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º 0000916-50.2017.815.0000, em que figuram como Apelantes Julianne Honegger,
representada por sua mãe, Josefa Fátima Honegger, e, como Apelada, Isabel Ferreira
da Silva.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba, à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação,  e  negar-lhe
provimento.

VOTO.

Julianne  Honegger,  menor  impúbere,  e  sua  genitora,  Josefa  Fátima
Honegger,  interpuseram  Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 9.ª
Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 126/127, nos autos da Ação Reivindicatória
c/c Indenização por Perdas e Danos, por elas ajuizada em face de Isabel Ferreira
da Silva, que extinguiu o processo sem resolução do mérito pela perda do objeto,
quanto  ao  pedido  de  imissão  na  posse  do  imóvel,  em  decorrência  de  sua
desocupação voluntária, e julgou improcedente o pedido indenizatório, por entender
que durante o período em que a Recorrida permaneceu na posse do referido bem
encontrava-se resguardada por um Contrato de Locação, que foi firmado entre o
genitor da menor e a parte promovida.

Em  suas  razões  recursais,  f.  129/133,  qualificando-se  como  sendo,
respectivamente, proprietária e usufrutuária do bem localizado na Av. Dom Pedro II,
n.º  2.361,  Torre,  nesta  Capital,  alegaram que  tal  imóvel  estaria  sendo  ocupado
precária e clandestinamente pela Recorrida.



Argumentaram que  o  direito  de  posse  do  imóvel  passou  a  ser  exercido
somente  após  a  prolação  da  decisão  que  concedeu  a  antecipação  da  tutela
determinando  a  imissão  na  posse,  e  não  em  decorrência  da  sua  desocupação
voluntária, como entendeu o Juízo. 

Asseveraram que,  desde a data em que Apelada tomou posse do imóvel,
ficaram impossibilitadas de que o alugasse para outrem, impedindo o auferimento
de possível renda advinda de um aluguel.

Requereram as Apelantes, o provimento do Recurso para que a Sentença seja
reformada, e o pedido julgado procedente, determinando sua imissão na posse do
imóvel,  condenando-se  a  Recorrida  ao  pagamento  de  indenização  por  perdas  e
danos.

Nas  Contrarrazões,  f.  137/146,  a  Apelada  alegou  que  o  imóvel  foi
desocupado antes mesmo do ajuizamento da presente ação e que, ao contrário do
alegado pelas Recorrentes, exerceu sobre ele a posse mansa e pacífica, porquanto
estaria amparada por um contrato de locação que firmou com Daniel Honegger,
genitor da primeira Apelante, pugnando pela manutenção da Sentença. 

A  Procuradoria  de  Justiça,  f.  152/153,  opinou  pelo  desprovimento  do
Recurso, ao fundamento de que restou demonstrada a perda do objeto decorrente da
desocupação voluntária do imóvel, e de que a Recorrida exerceu a posse legítima,
porquanto  estaria  amparada  por  um contrato  de  locação  estabelecido  entre  ela,
Apelada, e o pai da Recorrente. 

É o Relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso. 

O imóvel descrito na Inicial encontra-se localizado na Av. Dom Pedro II, n.º
2.361, Torre, nesta Capital. 

As  Autoras,  ora  Apelantes,  no  entanto,  apresentaram  cópia  da  Escritura
Pública de um bem situado na Rua Universitário Jansen Nóbrega de Araújo, Enesto
Geisel,  nesta  Capital,  conforme se depreende do documento de f.  12/13,  imóvel
estranho ao que está sendo discutido no presente caso.

Verifica-se que a presente Ação foi ajuizada em 14 de maio de 2010, f. 02,
quando ainda estava em vigência um Contrato de Locação, celebrado entre Daniel
Honegger, pai da primeira Apelante, e a Apelada, Instrumento, este sim, que teve
como objeto o imóvel descrito na Exordial.

Portanto, resta cabalmente afastada a alegação das Apelantes de que a posse
exercida pela Recorrida foi clandestina, tendo em vista que, no decorrer do período
em que ela permaneceu no imóvel,  encontrava-se respaldada por um documento
juridicamente válido e legítimo. 

No que diz respeito ao pedido de imissão na posse, verifica-se que em 20 de
abril de 2011, inclusive, quando ainda estava em vigor o Contrato Locatício (cuja
validade foi de 01 de outubro de 2009 a 01 de outubro de 2011), o imóvel já se



encontrava  desocupado,  conforme  se  extrai  do  Auto  de  Constatação
Circunstanciado, f. 67, restando demonstrada, por consequência, a perda do objeto
da ação. 

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento, em harmonia com
o Parecer Ministerial.   

É o voto.
Presidi  o  julgamento  realizado na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara

Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 03 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene
de Lima Campos. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


