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ACÓRDÃO
Apelação Cível – nº. 0003370-35.2009.815.0371

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz convocado

Apelante: Pedro Pereira de Sousa – Adv. Adélis Marques Formiga (OAB-
PB 15.669)

Apelado: Carlos Moura Xavier e outros – Adv. Alcir Barros da Silva (OAB-
PB 10.289)

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE VELHA. ESBULHO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO. PROVA
DOCUMENTAL INDICATIVA DE TITULARIDADE
DO  IMÓVEL.  DEMANDADO  QUE  PLANTOU
HORTALIÇA  E  ERGUEU  MURADA.
PROMOVENTES  QUE  PAGAVAM  O  IPTU  DO
TERRENO.  CORROBORAÇÃO  COM  A  PROVA
TESTEMUNHAL.  ESBULHO  COMPROVADO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

Demonstrado  nos  autos  pela  parte  autora
documentação comprovando a propriedade do
imóvel,  o  recolhimento  de  encargos  (IPTU),
corroborando com a prova testemunhal, deve
ser  mantida  a  sentença  que  determinou  a
reintegração de posse velha.

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.

RELATÓRIO

Pedro Pereira de Sousa interpôs Apelação contra Carlos
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Moura Xavier e outros hostilizando sentença do Juízo de Direito da 7ª
Vara  da  Comarca  de  Sousa-PB,  proferida  nos  autos  da  Ação  de
Reintegração de Posse, que julgou procedente o pedido.

Do  histórico  dos  autos,  verifica-se  que  os  Promoventes
ajuizaram  a  demanda  buscando  a  reintegração  de  posse  do  terreno
urbano localizado na Rua Joaquim Tomaz, Centro da Cidade de São José
da  Lagoa  Tapada-PB,  arguindo  que  tomaram  conhecimento  que  o
Demandado ergueu muro na parte da frente do imóvel.

Na  contestação  (fls.  19/23),  o  Demandado  arguiu  já  fez
benfeitoria  no  terreno,  (murada  e  plantas  hortaliças)  e  que  os
Promoventes não são proprietários do imóvel nem detentores de posse.

Na sentença (fls. 82/85) o Magistrado, ao fundamento de
que  os  Promoventes  são  os  possuidores  do  terreno  medindo
aproximadamente  08  (oito)  metros  de  largura  por  40  (quarenta)  de
comprimento, localizado na Cidade de São José da Lagoa Tapada-PB, que
foi adquirido por herança da morte do pai; os depoimentos colhidos no
processo demonstram que no imóvel objeto do litígio foi erguida uma casa
e  uma  murada,  mas  quem  detém  a  posse  são  os  autores,  restando
evidenciado o esbulho arguido na inicial, julgou procedente o pedido para
reintegrar os autores na posse do imóvel descrito na inicial, condenado o
Promovido  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  honorários
advocatícios, que arbitrou e 10% sobre o valor da condenação.

Nas  razões  recursais  (88/94),  Pedro  Pereira  de  Sousa
arguiu que a sentença deve ser reformada, visto que o juízo decidiu a
causa  como  ação  possessória,  quando  o  direito  vindicado,  no  caso
concreto, trata de questão de direito de propriedade, que se resolve no
âmbito do domínio, por meio de ação petitória.

Alegou que os Apelados nunca estiveram na posse do imóvel
e  que  ele  Recorrente  já  fez  várias  benfeitorias  no  imóvel,  que  hoje
encontra-se murado e com pequena plantação de hortaliças.

Pugnou  pelo  provimento  do  Recurso  para  que  fosse
reformada a sentença, julgando improcedente o pedido de reintegração de
posse.

Contrarrazões oferecidas, fls. fls. 100/105.
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A  Procuradoria  de  Justiça,  com  vista  dos  autos  (fls.
111/112), não apresentou manifestação em relação ao mérito do recurso.

É o relatório.

V O T O

Discutem  as  partes  o  direito  de  posse  sobre  o  terreno
urbano localizado na Rua Joaquim Tomaz, centro da Cidade de São José
da lagoa Tapada.

Referido  imóvel,  conforme  consta  do  assentamento,  foi
adquirido  por  Antônio  Moura  Xavier,  que  deixou  por  herança  aos
Promoventes/Recorridos,  conforme Certidão  do  1º  Cartório  de  Registro
Geral de Imóveis (fls. 10/13).

Verifica-se,  também,  a  questão  submetida  a  apreciação
trada de reintegração de posse velha, porquanto os Recorridos afirmaram
na inicial do processo que há mais de quatro anos persiste a violação ao
direito de uso da propriedade.

Ao adquirir o imóvel por herança (fls. 10/13), os herdeiros
passaram,  de  plano,  a  exercer  a  posse  indireta  sobre  o  imóvel  e  a
testemunha de nome João Batista Marques Rufino, que mora próximo ao
imóvel objeto do litígio, informou que quem fez a murada no terreno foi
Pedro Pereira de Sousa, mora no sítio e que a murada foi construída, maio
ou menos, um ano antes do ajuizamento da demanda.

Também restou comprovado nos autos que o IPTU do imóvel
era quitado pelos Recorridos, conforme se infere do documento de fl. 14,
relativo ao ano de 2009, o que demonstra que os Autores exercia a posse
sobre o imóvel.

Por  fim,  a  testemunha Egildo  de Araújo  Pereira,  indicada
pelo Recorrente, informou em juízo que antes o terreno era usado como
avenida, e era conhecido como de propriedade de Xavier, e que no terreno
passava caros e era usado como se fosse uma avenida.

Logo,  podemos  concluir  que,  como  os  Promoventes  são
filhos  de  Xavier,  e  que  o  Apelante  reside  na  zona  rural  (sítio  Lagoa
Tapada),  ao  erguer  a  murada  no  terreno,  cerca  de  um ano  antes  do
ajuizamento da causa, passou a exercer o esbulho no imóvel que fica ao
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lado da casa.

A jurisprudência dos tribunais é firme no sentido de que, na
ação de reintegração de posse velha, demonstrado a posse, o esbulho e a
data, deve ser julgada procedente o pedido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  Reintegração  de  posse.  Prova
documental trazida aos autos pelo autor comprovando
a  propriedade  do  imóvel.  Esbulho  demonstrado.
Restituição  determinada.  Aplicação  do  teor  do  artigo
927  do  Código  de  Processo  Civil.  Sentença  de
procedência  que  se  mantém.  Recurso  conhecido  e
desprovido. Se do contexto probatório carreado para os
autos exsurge a efetiva ocorrência de esbulho por parte
da Ré, e, ainda, se esta não logrou êxito em comprovar
qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do
direito autoral, a sentença de piso, a qual determinou
seja  o  Autor  reintegrado  na  posse  do  imóvel,  não
merece qualquer reparo. (TJPB - ACÓRDÃO do Processo
Nº  00320040001772001,  4ª  Câmara  cível,  Relator
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  ,  j.  em  30-11-
2010) 

Logo, restaram demonstrados os requisitos do art. 927 do
CPC/2015, estando correta a sentença ao determinar a reintegração de
posse.

Ante o exposto, nego provimento ao Apelo, mantendo a
sentença em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, e considerando
que os honorários de sucumbência foram fixados em 10%, majoro a verba
honorária para 15% do valor da condenação,  devidos ao advogado da
parte Autora.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do  julgamento  os

Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Saulo  Henriques  de  Sá  e

Benevides,  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado  para  substituir  o

Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque)
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–  Relator  e  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  (Juiz  convocado  para

substituir  a  Excelentíssima Senhora  Desembargadora  Maria  das  Graças

Morais Guedes).

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, 27 de março de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado
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