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PROCESSUAL  CIVIL.  PRELIMINAR.  VÍCIO
CITRA PETITA. SENTENÇA QUE NÃO SE PRO-
NUNCIOU SOBRE UM DOS PEDIDOS DO AU-
TOR.  NECESSIDADE  DE  OBSERVÂNCIA
PELO  TRIBUNAL  DOS  NOVOS  PROCEDI-
MENTOS DE JULGAMENTO. CAUSA MADU-
RA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º DO CÓDI-
GO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ANÁLISE
IMEDIATA PELO TRIBUNAL.  INDENIZAÇÃO
PELOS DANOS MATERIAIS PELA FRUIÇÃO
INDEVIDA DO IMÓVEL FORMULADO. REAL
DEMONSTRAÇÃO  DO  PREJUÍZO.  INEXIS-
TÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

-   O legislador  processual  civil  inovou  na  ordem
jurídica,  estabelecendo um novo modo de proceder
para  os  Tribunais  de  Justiça,  objetivando  maior
celeridade  processual.  Assim,  para  as  hipóteses  de
omissão  quanto  à  apreciação  de  um  dos  pedidos
autorais,  o  Código  de  Processo  Civil  de  2015,  ao
disciplinar o efeito devolutivo do recurso de apelação,
no §3º  do art.  1.013,  atribui  o dever  de o Tribunal
decidir desde logo o mérito da demanda, quando esta
estiver em condições de imediato julgamento.

-  O acolhimento  do  pedido  de  indenização  pelos
danos  materiais  pela  fruição  indevida  do  imóvel
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formulado pelo autor depende da real demonstração
do  prejuízo.  Dessa  forma,  ausente  qualquer
comprovação neste  sentido,  inexiste  a  obrigação de
indenizar.

APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO  ADESIVO.
AÇÃO  REIVINDICATÓRIA.  PRELIMINARES.
INÉPCIA DA INICIAL E  NECESSIDADE  DE
LITISCONSÓRCIO  ATIVO  NECESSÁRIO.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  DEMANDA  DE
NATUREZA  PETITÓRIA.  DESNECESSIDADE
DE  PROVA  DA  POSSE  ANTERIOR.
COMPROVAÇÃO  DA  PROPRIEDADE  DE
IMÓVEL,  DEVIDAMENTE
INDIVIDUALIZADO  NA  DEMANDA,
MEDIANTE  ESCRITURA  PÚBLICA  DE
COMPRA  E  VENDA  REGISTRADA  EM
CARTÓRIO.  POSSE  INJUSTA  EXERCIDA
PELA  PARTE  PROMOVIDA.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DO  VÍCIO  NEGOCIAL
ALEGADO  COMO  FATO  IMPEDITIVO  DO
DIREITO  AUTORAL.  MELHOR  TÍTULO
DOMINIAL  REFLETIDO  NO  DOCUMENTO
PÚBLICO  CONSTANTE  DO  CADERNO
PROCESSUAL.  EXCEÇÃO  DE  USUCAPIÃO.
AUSÊNCIA  DE DEMONSTRAÇÃO  ACERCA
DO  DECURSO  DO  LAPSO  TEMPORAL
EXIGIDO. PEDIDO DO RÉU DE RETENÇÃO
PELAS  BENFEITORIAS.  DESCABIMENTO,
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  RECURSO
ADESIVO PREJUDICADO.

-  Verificando-se  que  o  autor  fez  juntar  declaração
prestada pela sua consorte, pela qual esta transmite ao
apelado todos os direitos referentes à presente ação,
outorgando-lhe poderes para defender seus interesses,
transigir,  firmar  recibos,  entre  outros,  tenho  que  a
exigência constante do art. 10, do CPC/73 – acerca da
necessidade  de  consentimento  do  cônjuge  para
propositura de ações que versem sobre direitos reais
imobiliários  –  restou  plenamente  atendida,  ante  a
inequívoca concordância da esposa do autor  com o
ajuizamento da demanda. 

-  Não  há  que  se  falar  em  litisconsórcio  ativo
necessário,  uma  vez  que,  na  dicção  do  art.  42  do
CPC/73, atual artigo 109,  “a alienação da coisa ou
do direito litigioso, a título particular, por ato entre
vivos, não altera a legitimidade das partes”.

-  A ação  reivindicatória  surge  da  necessidade  de
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proteção processual do direito constante no art. 1.228
do  Código  Civil,  cujo  caput  assim  prescreve:  “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”. 

- Em uma ação reivindicatória, por outro lado, está-se
diante  da  análise  de  “propriedade”  x  “posse”,  esta
apenas  passível  de  se  sobrepor  àquela  quando  se
encontre  acompanhada  de  um  melhor  título  que  a
justifique.  O  proprietário  reivindicante  não  precisa
provar posse anterior sobre o bem, haja vista que não
busca  proteger  o  jus  possessionis,  mas  sim  o  jus
possidendi, direito à posse que advém do domínio. 

-  Basta  a  comprovação do título  de  propriedade,  a
individualização do bem e a demonstração da posse
injusta  pela  parte  adversa.  O  conceito  de  posse
injusta,  pois,  é  mais  amplo,  posto  que,  sendo  uma
demanda petitória, o objetivo primordial é a garantia
do direito de propriedade e o direito à posse que dele
decorre (jus possidendi).

-  Em  se  verificando  a  prova  da  propriedade  de
imóvel,  devidamente  individualizado,  mediante
escritura  pública  registrada  em cartório,  bem como
constatada a posse injusta pela parte promovida, há de
se manter a decisão que acolheu a pretensão inicial,
declarando o demandante como legítimo proprietário
do bem, garantindo-lhe o  jus possidendi, mediante a
determinação de desocupação do imóvel.

-  Não  merece  acolhida  a  alegação  de  exceção  de
usucapião,  uma  vez  que  inexistiu  a  demonstração
acerca do decurso do lapso temporal exigido para a
configuração da prescrição aquisitiva.

- Não faz jus o promovido à retenção de benfeitorias
se não se desincumbiu do seu ônus de comprová-las.

-  Apelo  do  réu  desprovido.  Recurso  adesivo
prejudicado.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos,  ACORDA  a  Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, de ofício
acolheu-se  a  preliminar  de  vício  citra  petita,  rejeitou-se  as  preliminares  e
negou-se provimento a apelação, bem como, julgou-se prejudicado o recurso
adesivo, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível  e Recurso  Adesivo  interpostos,
respectivamente, por  Osmenon Alves Teixeira  e por  Maridácio Guedes de
Almeida  contra sentença (fls. 120/122v), proferida pelo Juízo da 4ª Vara da
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Comarca de Patos,  que, nos autos da “Ação Reivindicatória” ajuizada pelo
recorrido em face do apelante, julgou procedente o pedido inicial.

Na peça de ingresso (fls. 02/08), Maridacio Guedes de Almeida
relatou que adquiriu, através de inventário dos bens deixados por seu falecido
pai, um imóvel, situado na Rua Ramiro Pereira dos Santos, bairro do Alto da
Tutiba, Sítio Serrota, na cidade de Patos/PB. Ressaltou que,  “em data de 06
(seis)  de  abril  de  2011  (dois  mil  e  onze),  o  Requerido  passou  a  ocupar
indevida  e  ilegalmente  aproximadamente  200  (duzentos)  m²  do  referido
imóvel, dano início à construção de um alicerce no terreno do requerente, sob
a alegação de que o adquiriu de terceiro, isto tudo depois de uma simples
limpeza do Autor no local, já que tal alicerce foi construído após tal ato”.

Destacou  o  autor  que  o  promovido  se  negou  a  devolver  o
imóvel, praticando, pois, esbulho possessório. Ao final, pleiteou a procedência
da  demanda,  para  o  fim  de  garantir-lhes  o  retorno  da  posse  do  bem  em
questão. Além disso, pugnou pela condenação do réu ao pagamento de perdas
e danos pela posse de má-fé.

Contestação  apresentada  (fls.  34/49),  alegando,
preliminarmente, inépcia da inicial, nulidade absoluta por ausência de citação
dos cônjuges e litispendência. No mérito, afirmou que a posse do requerido
não é clandestina nem injusta.  Sustenta  a  ocorrência  da  usucapião,  dada  a
posse mansa e pacífica no bem por mais de 15 anos. Por fim, requer que, caso
o pedido seja julgado procedente, seja-lhe garantida a retenção do bem até o
pagamento das benfeitorias realizadas no imóvel.

Realizada  audiência  de  instrução,  o  feito  foi  convertido  em
diligência, determinando-se a citação do cônjuge do demandando, bem como a
juntada pelo autor de autorização da sua esposa para propositura da demanda e
da escritura pública do imóvel objeto do litígio.

Citada, a esposa do réu não ofertou contestação (fls. 103).

Razões finais apresentadas pelos promovidos (fls. 106/113) e
pelo autor (fls. 114/116).

Sobreveio  sentença  de  procedência  do  pedido  autoral  (fls.
120/122v), cujo dispositivo restou assim redigido:

“Ante  o  exposto  e  considerando  o  que  dos  autos
consta, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e
por  conseguinte,  DECLARO  O  DOMÍNIO  DOS
AUTORES  SOBRE  A  MENCIONADO  A  ÁREA
OCUPADA  PELOS  PROMOVIDOS  E
INDIVIDUALIZADA ÀS FLS. 51 E 53, autorizando-
os  a  imitirem-se  na  posse  do  bem de  raiz  para  o
exercício  do  direito  de  propriedade  plena,  com  a
faculdade  de  uso,  gozo  e  disposição  sobre  seu
imóvel, e o faço nos termos do art. 1.228 do Código
Civil”
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Inconformado  o  réu  interpôs  Apelação,  aduzindo
preliminarmente,  a  inépcia da inicial  em razão da ausência  de  instrumento
procuratório em nome do cônjuge do apelado. Assevera, ainda, a necessidade
de extinção da ação, em razão da ausência de litisconsórcio ativo necessário,
haja vista a transferência da propriedade do bem ao Sr. Daniel Galdino de
Oliveira.

No  mérito,  sustenta  o  equívoco  da  conclusão  sentencial,  ao
argumento  de  que  o  apelado  não  preencheu  os  requisitos  para  a  ação
reivindicatória,  por  não  ter  comprovado  a  titularidade  do  bem,  não  ter
individualizado a coisa, nem demonstrado a posse injusta do apelante. 

Enfatiza que, conforme demonstrado na ação de reintegração de
posse em apenso, o terreno fora vendido pela companheira do pai do apelado
que teria autorização do mesmo para dispor do seu patrimônio.

Acentua que restou evidenciado a prescrição aquisitiva, com a
demonstração de que o réu encontra-se há mais de 15 anos na posse do bem. 

Por  fim,  afirma  que,  caso  seja  mantida  a  sentença,  faz-se
necessário reconhecer o direito à retenção das benfeitorias realizadas no bem.

Contrarrazões  apresentadas,  oportunidade  em  que  interpôs
Recurso Adesivo (fls. 140/151), afirmando ser indevida a concessão de justiça
gratuita  ao  recorrido,  uma  vez  demonstrado  nos  autos  ser  ele  um  grande
empresário, detentor de relevante patrimônio. Pleiteia ainda o deferimento do
pedido de  condenação do promovido ao  ressarcimento  das  perdas  e  danos
causadas em razão do uso indevido do bem. 

O promovido ofertou contra-argumentação ao recurso adesivo
(fls. 158/165).

A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer  (fls.  169)  sem
manifestação de mérito, por entender que ausente interesse público que torne
necessária a intervenção ministerial.

Decisão, às fls. 171/176, revogando o benefício da gratuidade
judiciária concedida em sentença e conferindo o prazo de 5 dias para que o
apelante comprove o recolhimento do preparo.

Petição  do  recorrente  demonstrando  o  pagamento  das  custas
recursais (fls. 178/179).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que,  tendo  a  decisão  sido
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, com base nos
requisitos  de  admissibilidade  deste  deve  ser  analisada  a  apelação.  Assim
sendo,  uma vez  preenchidos  os  pressupostos  para  a  admissão,  conheço do
apelo, passando à análise dos argumentos recursais.
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1. Preliminar de ofício: Vício   Citra Petita

Como é cediço, a prestação jurisdicional se vincula aos pedidos
formulados na demanda, sendo o princípio da congruência previsto tanto no
antigo regramento processual civil (arts. 128 e 460 do CPC de 1973) quanto
no Novo Código de Processo Civil (arts. 141 e 492). Consagrou-se, assim, a
existência  de  determinados  vícios  processuais  quando  se  observa  que  o
magistrado  não  analisou  na  sua  integralidade  os  pedidos  formulados,  ou,
analisando-os, concedeu tutela além do quantitativo postulado ou mesmo em
objeto diverso do demandado. Tal  cenário conduz à existência  de sentença
citra petita ou infra petita, ultra petita ou extra petita, respectivamente.

Na  situação  dos  autos,  conforme relatado,  observa-se  que  o
autor pleiteou a procedência da demanda, para o fim de garantir-lhes o retorno
da posse do bem em questão, bem como a condenação do réu ao pagamento de
perdas e danos pela posse de má-fé, tendo o juízo a quo limitado-se a apreciar
o pedido de posse do bem. Logo, incorreu em vício de julgamento citra petita.

É  de  conhecimento  geral  que  o  regramento  procedimental,
construído doutrinária e jurisprudencialmente, a ser observado pelos Tribunais
de Justiça, quando se deparavam com sentenças omissas em relação a um dos
pedidos autorais, consistia na anulação da decisão e remessa do feito para o
juízo  originário  em  primeiro  grau  para  que  proferisse  novo  julgado,
contemplando todos os pedidos. O fundamento do raciocínio jurídico residia
na impossibilidade de supressão de instância pela apreciação do pedido omisso
na Corte de Justiça.

Entretanto,  o  legislador  processual  civil  inovou  na  ordem
jurídica,  estabelecendo  um  novo  modo  de  proceder  para  os  Tribunais  de
Justiça, objetivando maior celeridade processual. Assim, para as hipóteses de
omissão  quanto  à  apreciação  de  um  dos  pedidos  autorais,  o  Código  de
Processo  Civil  de  2015,  ao  disciplinar  o  efeito  devolutivo  do  recurso  de
apelação, no §3º do art. 1.013, atribui o dever de o Tribunal decidir desde logo
o  mérito  da  demanda,  quando  esta  estiver  em  condições  de  imediato
julgamento.

Assim sendo,  estando  o  processo  em condições  de  imediata
apreciação,  proceder-se-á,  com  fundamento  no  art.  1.013,  §3º,  do  Novo
Código de Processo Civil, ao julgamento deste, após a análise do apelo e do
recurso adesivo.

2. Da Apelação do promovido

2.1 Das preliminares

Consoante relatado, o apelante aduz, preliminarmente, a inépcia
da  inicial  em razão da  ausência  de  instrumento  procuratório  em nome do
cônjuge do apelado. Assevera, ainda, a necessidade de extinção da ação, em
razão da ausência de litisconsórcio ativo necessário, haja vista a transferência
da propriedade do bem ao Sr. Daniel Galdino de Oliveira.
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Razão não lhe assiste, contudo.

No que tange à ausência de instrumento procuratório em nome
da esposa do apelado, verifica-se que, às fls. 92, o autor fez juntar declaração
prestada  pela  sua  consorte,  pela  qual  esta  transmite  ao  apelado  todos  os
direitos referentes à presente ação, outorgando-lhe poderes para defender seus
interesses, transigir, firmar recibos, entre outros.

Portanto, tenho que a exigência constante do art. 10, do CPC/73
– acerca  da  necessidade  de  consentimento  do cônjuge  para  propositura  de
ações  que  versem  sobre  direitos  reais  imobiliários  –  restou  plenamente
atendida,  ante  a  inequívoca  concordância  da  esposa  do  autor  com  o
ajuizamento da demanda. 

Outrossim,  não  há  que  se  falar  em  litisconsórcio  ativo
necessário, uma vez que, na dicção do art. 42 do CPC/73, vigente à época da
venda do bem, atual artigo 109, “a alienação da coisa ou do direito litigioso,
a título particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade das partes”.

Por tais razões, rejeito as preliminares.

2.2 Mérito

Como  relatado,  Maridacio  Guedes  de  Almeida  ajuizou  a
presente  demanda  em  face  de  Osmenon  Alves  Teixeira,  objetivando  o
reconhecimento de sua propriedade sobre o imóvel localizado da cidade de
Patos, pleiteando a consequente imissão na posse do bem. 

Em se tratando de juízo petitório, neste reside a sede exclusiva
da discussão sobre a propriedade e direitos reais, sendo irrelevantes alegações
possessórias  que  não  se  transmudem  em  propriedade  sobre  o  bem
reivindicado.

Acerca  da  proteção  da  propriedade,  leciona  Sílvio  de  Salvo
Venosa que:

“A propriedade como instituto de direito privado, no
entanto,  encontra  seus  meios  de  proteção  na
intervenção  do  Poder  Judiciário,  quando
devidamente  exercido  o  direito  de  ação.  Cabe  ao
decreto  judicial  emanado  da  sentença  proteger  o
proprietário. É, portanto, no Poder Judiciário que se
exercita  e  se  garante  a  propriedade  contra  quem
transgride  o  direito  dominial.  Nesse  sentido,  o
proprietário atingido no exercício de seu ius utendi,
fruendi  et  abutendi  dispõe  de  vários  meios  de
proteção.Por  vezes,  será  conveniente  ao  titular  do
direito  de  propriedade  que  o  controverta
exclusivamente  no  plano  contratual  ou
extracontratual, ou seja, pessoal. Perdida a coisa ou
tornada  impossível  ou  inconveniente  sua
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recuperação,  a  ação indenizatória situa-se fora do
plano petitório.
(...)
Ação  reivindicatória  é  a  ação  petitória  por
excelência.  É  direito  elementar  e  fundamental  do
proprietário  a  seqüela;  ir  buscar  a  coisa  onde  se
encontra e em poder de quem se encontra. Deflui daí
a  faculdade  de  o  proprietário  recuperar  a  coisa.
Escuda-se no direito de propriedade para reivindicar
a coisa do possuidor não proprietário, que a detém
indevidamente. É ação real que compete ao titular do
domínio para retomar a coisa do poder de terceiro
detentor  ou  possuidor  indevido”.  (Retirado  de:
http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/80
04-8003-1-PB.htm, acesso em 18/01/2017).

Nesses  termos,  consiste  a  ação  reivindicatória  no  direito  do
proprietário de tomar a coisa de quem tenha posse dela. Citado na segunda
parte do artigo 1.228 do Código Civil, diz que o proprietário tem a faculdade
de reaver a coisa do poder de quem a possua ou detenha injustamente.

Assim, a ação reivindicatória é oportunizada ao proprietário que
não tem posse do imóvel contra o possuidor que não detém a propriedade do
bem. Disto resulta que enquanto existir direito de propriedade subsistirá, para
o correspondente titular, o manejo da ação reivindicatória. 

Por  conseguinte,  são  requisitos  para  a  propositura  da  ação
reivindicatória  a  prova  do  domínio  sobre  a  coisa,  a  posse  injusta  do  réu
(violenta, clandestina ou precária), bem como a individuação da coisa.

Consoante se observa nos autos, constata-se uma situação de
contenda a respeito de imóvel localizado na Rua José Melquíades, Bairro Alto
da Tubiba, na cidade de Patos/PB, constando como registrado em nome do
promovente, de sua esposa e do Sr. Manoel Guedes de Almeida, adquiridos
por  transmissão  hereditária,  em  razão  da  morte  do  pai  do  requerente,  Sr.
Darcílio Guedes de Almeida (fls. 16/21).

De  acordo  com o  relato  da  promovente,  o  demandado  teria
invadido  parte  do  terreno  em  questão  e  que,  mesmo  após  solicitada  a
devolução,  recusou-se  a  entregá-lo,  ensejando  o  ajuizamento  desta
reivindicatória.

A seu turno, o demandado narra outra história, pontuando que,
em verdade, adquiriu o referido bem, por meio de contrato de compra e venda,
do Sr. Uilson Ferreira Matias, em 06 de abril de 2011, que, por sua vez teria
comprado o imóvel em questão da esposa do falecido pai do requerente, Sra.
Cibele de Lima. 

Pois bem, consoante acertadamente pontuado pela magistrada
sentenciante,  o  autor  demonstrou  que  o  imóvel  em  questão  pertencia  ao
espólio de Maria das Dores Guedes, mãe do promovente, sendo transmitido ao
pai do autor, Sr. Darcílio Guedes de Almeida desde 11/09/1994. Após a morte
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do genitor do apelado, o bem foi transferido, por sucessão, aos herdeiros (fls.
93/94).

Destarte, é de se concluir que o contrato de compra e venda
realizado entre o réu e o Sr. Uilson Ferreira Matias não possui o condão de
conferir ao apelante a qualidade de proprietário do bem em disputa, mormente
considerando a ausência de documento que comprove que Cibele  de Lima
possuía procuração, conferida por Darcílio Guedes de Almeida, para vender o
imóvel ao Sr. Uilson Ferreira Matias. 

Assim, de um lado há uma certidão de inteiro teor (fls. 93/94),
documento dotado de  fé  pública,  ao  lado de  uma declaração de  compra  e
venda (fls. 53), despida de registro em cartório, que sequer constitui  prova
idônea do negócio retratado, demonstrando que a posse da parte promovida é
desprovida de melhor título que a assegure.

Como destacado, a ação reivindicatória surge da necessidade de
proteção processual do direito constante no art. 1.228 do Código Civil, cujo
caput  assim  prescreve:  “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”.  Exige-se,  pois,  a  comprovação  da
titularidade do domínio, a individualização do imóvel  e a demonstração de
posse injusta exercida pela parte contrária.

A posse injusta requerida para a tutela da propriedade do bem
não se confunde com aquela exigida para as ações de natureza possessória,
revelando-se  em  um  conceito  mais  amplo  que  o  aplicável  aos  interditos
proibitórios.  Isso  porque  se  está  diante  de  uma  pretensão  de  proteção  do
domínio  do  próprio  bem,  e  não  simplesmente  da  posse  isenta  da  análise
dominial. 

Em uma ação possessória,  verifica-se,  em geral,  o possuidor
direto  do  bem  pretendendo  reintegrar-se,  manter-se  ou  evitar  um  ataque
violento,  clandestino ou  precário  de  outrem, atitude  esta  ilícita  que  gera  o
conceito de posse injusta do art. 1.200 do Código Civil. Trata-se da análise de
“posse”  x  “posse”  decorrente  da  realidade  fática  (jus  possessionis),
requerendo,  necessariamente,  a  apreciação  do  caráter  “injusto”  uma
interpretação  restritiva,  dependendo  da  verificação  de  uma  posse  violenta,
clandestina ou precária

Em uma ação reivindicatória, por outro lado, está-se diante da
análise de “propriedade” x “posse”, esta apenas passível de se sobrepor àquela
quando se  encontre  acompanhada de  um melhor  título  que  a  justifique.  O
proprietário reivindicante não precisa provar posse anterior sobre o bem, haja
vista que não busca proteger o  jus possessionis,  mas sim o  jus possidendi,
direito à posse que advém do domínio. 

Basta  a  comprovação  do  título  de  propriedade,  a
individualização do bem e a demonstração da posse injusta pela parte adversa.
O  conceito  de  posse  injusta,  pois,  é  mais  amplo,  posto  que,  sendo  uma
demanda petitória, o objetivo primordial é a garantia do direito de propriedade
e o direito à posse que dele decorre (jus possidendi).
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Sobre o tema, a jurisprudência pátria é tranquila, consoante se
infere dos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA -
PROCEDÊNCIA  -  REQUISITOS  LEGAIS  -
EXISTÊNCIA -  COMPROVAÇÃO DE DOMÍNIO -
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DO
IMÓVEL  E  REGISTRO  IMOBILIÁRIO  -
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - POSSE INJUSTA
-  COMPROVAÇÃO  -  RETENÇÃO  DO  BEM  EM
FACE  DE  BENFEITORIAS  -  IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE EM SEDE DE APELO, SOB PENA DE
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA  -  NÃO
CONHECIMENTO  DO  CAPÍTULO  -  TUTELA
ANTECIPADA  -  DEFERIMENTO  NO
JULGAMENTO - POSSIBILIDADE - REQUISITOS
DEMONSTRADOS  -  SENTENÇA  MANTIDA  -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
1.  A  escritura  de  contrato  de  compra  e  venda
devidamente registrada em cartório tem fé pública e,
portanto,  presunção  de  veracidade,  que  somente
pode  ser  afastada  mediante  prova  robusta,  no
sentido da existência de algum vício na celebração
do ato. 
2. A ação reivindicatória pressupõe a demonstração
da prova do domínio, por aquele que é proprietário
mas não possuidor, além da delimitação do bem e da
posse injusta
3.  Em  se  tratando  de  ação  de  reivindicatória,  o
conceito de posse injusta prescinde dos quesitos da
violência,  precariedade  ou  clandestinidade,
configurando-se, tão somente, pela demonstração de
que o réu não possui título de domínio ou qualquer
outro que justifique juridicamente sua ocupação. 
4.  Não  se  conhece  do  capítulo  referente  ao
requerimento de retenção do bem pela realização de
benfeitorias, visto que tal pleito somente foi feito em
grau de recurso, já que se proíbe, no ordenamento
pátrio, a inovação de alegações de fato em segundo
grau  de  jurisdição,  sob  pena  de  supressão  de
instância. 
5. Sentença mantida. Recurso desprovido”. 
(TJCE;  APL  0007346-63.2013.8.06.0176;  Terceira
Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Vilauba
Fausto Lopes; DJCE 30/11/2016; Pág. 47).

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REIVINDICATÓRIA.
REQUISITOS.  POSSE  INJUSTA.  CONCEITO.
USUCAPIÃO  EXTRAORDINÁRIA.  ARGUIÇÃO
COMO MATÉRIA DE DEFESA. PRESSUPOSTOS.
FALTA  DE  COMPROVAÇÃO.  ACCESSIO
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POSSESSIONIS.  INEXISTÊNCIA  DE  VÍNCULO
JURÍDICO ENTRE OS POSSUIDORES ANTERIOR
E  ATUAL.  NÃO-CONFIGURAÇÃO.  Procede  o
pedido  da  Ação  Reivindicatória  quando
individualizado o imóvel, demonstrada a propriedade
pelo Autor e comprovada a posse injusta do Réu.  O
conceito  de  posse  injusta,  no  âmbito  da
Reivindicatória, não decorre, aprioristicamente, das
previsões  dos  arts.  1.200  e  1.208,  parte  final,  do
Código Civil em vigor, ou seja, não se infere apenas
da  violência,  precariedade  ou  clandestinidade,
sendo mais amplo, para se firmar na detenção sem
título  de  propriedade  ou  sem  o  caráter  de  posse
direta, pelas vias adequadas, sob pena de se admitir
que, não havendo comprovada má-fé do possuidor,
a  postulação  baseada  no  domínio  estaria
irremediavelmente vedada. A Usucapião prevista no
art.  1.238,  caput,  do  Código  Civil,  pressupõe  a
ocorrência  da  posse  contínua  e  pacífica  sobre  o
imóvel,  com ânimo de dono,  pelo  prazo de quinze
anos.  A  conjunção  de  posses,  para  os  efeitos
previstos  no  art.  1.243,  do  Código  Civil,  exige  do
postulante  que  tenha passado  a  exercer  posse  por
derivação  (Código  Civil,  art.  1.207),  a  título
universal  (successio  possessionis)  ou  singular
(accessio possessionis).. A accessio possessionis não
se compatibiliza com a apropriação unilateral, pois a
continuação da posse deve resultar da transferência
convencional,  ou seja, da existência de um vínculo
jurídico entre o novo e o antigo possuidor. Inviabiliza
o  reconhecimento  da  Usucapião  Extraordinária,
fundada na accessio possessionis e  deduzida como
matéria  de  defesa  na  Reivindicatória,  a  falta  de
comprovação dos  requisitos  do  lapso  temporal,  do
vínculo  jurídico,  da  continuidade  e  da
homogeneidade”. (TJMG; APCV 1.0701.11.041640-
4/001;  Rel.  Des.  Roberto  Vasconcellos;  Julg.
08/11/2016; DJEMG 16/11/2016).

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REIVINDICATÓRIA.
RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. CC/02, ART. 1.228. I.
PRELIMINAR  DE  DEFERIMENTO  DE  TUTELA
ANTECIPADA.  SUSCITADA  NO  RECURSO
ADESIVO DO AUTOR. CONCESSÃO DO EFEITO
IMEDIATO  DA  SENTENÇA.  ANTECIPAÇÃO  DE
TUTELA. ART. 273, INCISO II, DO CPC. EMISSÃO
IMEDIATA  DO  MANDADO  DE  IMISSÃO  NA
POSSE.  REJEIÇÃO.  MATÉRIA  DE  MÉRITO.
PRECEDENTES.  II.  DA  APELAÇÃO  DO  RÉU.
PREJUDICIAIS  DE  MÉRITO  DE  PRESCRIÇÃO
MATERIAL  E  AQUISITIVA  E  DA  USUCAPIÃO.
FALTA  DE  COMPROVAÇÃO.  REJEIÇÃO.
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PRECEDENTES.  III.  MÉRITO DO RECURSO DO
RÉU.  PRESENÇA  DOS  PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES  DA  MEDIDA.  ESCRITURA
PÚBLICA.  REGISTRO.  MELHOR  TÍTULO.  TESE
DE  NULIDADE.  ALEGAÇÃO  DE  RESPOSTAS
JUNTADAS  AOS  AUTOS  ACERCA  DA  PERÍCIA
NÃO  SÃO  CONCLUSIVAS.  PERITO  NÃO  FEZ
DIFERENCIAÇÃO  DOS  DOIS  LOTES  PORQUE
AUSENTE  A  IDENTIFICAÇÃO  MINUCIOSA  DO
IMÓVEL. VÍCIOS INSANÁVEIS CONSTANTES NA
MATRÍCULA  JUNTADA  NOS  AUTOS  PELO
APELADO.  PEDIDO  DE  APLICAÇÃO  DO  ART.
225,  DA  LEI  NOS  REGISTROS  PÚBLICOS.
PROPRIEDADE  DO  IMÓVEL  E  DE  SUA
INDIVIDUALIZAÇÃO.  NÃO  CABIMENTO.  FALTA
DE PROVAS. NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 333,
I,  DO  CPC.  ALEGAÇÃO  DE  USUCAPIÃO.
DIREITO  DO APELANTE  FACE AO  CONJUNTO
PROBATÓRIO.  DEPOIMENTO  PESSOAL  DO
APELANTE.  INCONSISTÊNCIA.  DEPOIMENTO
PESSOAL DAS TESTEMUNHAS INDICADAS PELA
PARTE  REQUERIDA,  ORA  APELANTE.
IMPROCEDÊNCIA.  DECLARAÇÃO  EMITIDA
PELO  INCRA  (VISTORIA  FEITA  PELO  INCRA).
DECLARAÇÃO  DE  POSSE  DIRETA,  MANSA  E
PACÍFICA  EMITIDA  PELO  SINDICATO  RURAL
DO  DF.  PAGAMENTOS  DOS  TRIBUTOS  DA
GLEBA.  FALTA  DE  COMPROVAÇÃO  PELO
APELANTE. lV. RECURSO ADESIVO DO AUTOR.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO RÉU/APELADO.
CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS E
CUSTAS PROCESSUAIS. VEÍCULOS DE LUXO EM
SEU  NOME  REGISTRADOS  JUNTO  AO
DETRAN/GO.  CONDIÇÕES  DO  RÉU.
POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS.
IMPUGNAÇÃO.  NÃO  CABIMENTO.  VIA
INADEQUADA.  SENTENÇA  MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.
(…)
3.  A ação  reivindicatória  consiste  no  direito  do
proprietário de reaver a coisa de quem a possua ou
a  detenha  injustamente,  sendo  exercitável  erga
omnes. Tal ação real encontra previsão no art. 1.228
do  Código  Civil,  exigindo,  como  requisitos
necessários  à  reivindicação,  tanto  a  comprovação
atual  da  titularidade  do  domínio  como  a
individualização  do  imóvel  e  a  demonstração  de
posse  injusta  exercida  pela  parte  contrária.  O
conceito  de  posse  injusta,  nessa  situação,  é  mais
amplo do que o relativo aos interditos proibitórios
(CC/02, art. 1.200), sendo suficiente que à pretensão
dominial  do  autor  se  oponha  posse

Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 0003401-56.2011.815.0251        12



desacompanhada  de  melhor  título  para  fins  de
deferimento da medida.”
(TJDF;  Rec  2012.03.1.016740-4;  Ac.  924.003;
Primeira  Turma  Cível;  Rel.  Des.  Alfeu  Machado;
DJDFTE 15/03/2016; Pág. 197). (grifo nosso).

“PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO  REIVINDICATÓRIA.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA.  PEDIDO FORMULADO
EM  SEDE  DE  CONTESTAÇÃO  E  NÃO
EXAMINADO  EM  1º  GRAU.  DEFERIMENTO
TÁCITO.  EXCEÇÃO  DE  USUCAPIÃO  ARGUIDA
COMO  TESE  DE  DEFESA.  ARTIGO  183  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  IMPOSSIBILIDADE.
IMÓVEL  COM  ÁREA  SUPERIOR  A  250,00M2.
USUCAPIÃO  EXTRAORDINÁRIO.  ART.  1.238,
PARÁGRAFO  ÚNICO  DO  CC/02.  PRAZO  NÃO
IMPLEMENTADO.  REQUISITOS  NÃO
PREENCHIDOS.  REIVINDICATÓRIA.  AÇÃO
PETITÓRIA  FUNDAMENTADA  NO  JUS
POSSIDENDI.  DESNECESSIDADE  DE
COMPROVAÇÃO  DA  POSSE  ANTERIOR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
1.  A ação reivindicatória, espécie de ação petitória,
com fundamento no jus possidendi, é ajuizada pelo
proprietário  sem  posse,  contra  o  possuidor  sem
propriedade.  Irrelevante,  pois,  como  já  apontado
pelo magistrado a quo, a prova da posse anterior do
proprietário, pois a ação se funda no ius possidendi
e não no ius possessionis. 
2.  O conceito de posse injusta para efeito de ação
reivindicatória não é o mesmo que prevalece para os
interditos possessórios. No campo da tutela interdital
qualquer  posse  merece  proteção,  desde  que  não
violenta, clandestina ou precária. No âmbito, porém,
da  ação  dominial,  por  excelência,  que  é  a  ação
reivindicatória, fundada no art. 524 do Código Civil,
injusta é a posse que contrarie o domínio do autor e
não tenha sido outorgada por este de forma regular
(rjtamg 53/248). 
3.  Não  havendo  a  efetiva  comprovação  do  lapso
temporal necessário para a prescrição aquisitiva, a
exceção de usucapião não pode ser acolhida”. 
(TJPR; ApCiv 1273533-2; Telêmaco Borba; Décima
Sétima  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Lauri  Caetano  da
Silva; Julg. 11/03/2015; DJPR 31/03/2015).

Outrossim,  há  de  se  ressaltar  que  a  área  vindicada  restou
devidamente individualizada através da certidão de inteiro teor (fls. 93/94) e
plantas do loteamento, anexadas às fls. 97/97v.
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No que se refere à alegação de exceção de usucapião, tenho que
não merece acolhida, uma vez que inexistiu a demonstração acerca do decurso
do lapso temporal exigido para a configuração da prescrição aquisitiva.

Ora, o réu admite ter adquirido o bem em fevereiro de 2011 do
Sr. Uilson Ferreira Matias (fls. 54), que, por sua vez, teria adquirido o bem da
Sra. Cibele de Lima, em 16 de dezembro de 2008 (fls. 65 da ação em apenso).
Destarte, fácil concluir que não restou demonstrada a posse do apelante sobre
o imóvel, decorrente da assessio possessionis, por mais de 15 anos, de forma
ininterrupta. Da mesma forma, não há provas nos autos de posse ininterrupta
anterior à do réu, e, neste contexto, não merece reparos a sentença, que não
reconheceu a prescrição aquisitiva. 

Logo,  em se  verificando a  prova da  propriedade de  imóvel,
devidamente  individualizado,  mediante  escritura  pública  registrada  em
cartório, bem como constatada a posse injusta pela parte promovida, há de se
manter a decisão que acolheu a pretensão inicial,  declarando o demandante
como legítimo proprietário do bem, garantindo-lhe o jus possidendi, mediante
a determinação de desocupação do imóvel.

Quanto à retenção pelas benfeitorias, melhor sorte não assiste
ao apelante.

Isso porque o apelante também não se desincumbiu do ônus de
comprovar o dispêndio de R$ 4.000,00 em razão da construção de um muro ao
redor do terreno, a tal desiderato não bastando, por si só, as fotos de fls. 51.

Irretocável,  portanto,  o  raciocínio  expresso  na  sentença
hostilizada, neste ponto. 

- Do pedido de    condenação do réu ao pagamento de perdas
e danos pela posse de má-fé

Consoante  explicitado  alhures,  houve  omissão  do  julgado
quanto ao pedido de condenação do réu ao pagamento de perdas e danos pela
posse de má-fé.

Assim,  com  fulcro  no  art.  1.013,  §3º,  do  Novo  Código  de
Processo  Civil,  estando  o  processo  em  condições  de  imediata  apreciação,
procedo ao julgamento deste, sanando o vício referido.

Com efeito, em que pese a procedência da ação reivindicatória,
entendo que o acolhimento do pedido de indenização pelos danos materiais
pela  fruição  indevida  do  imóvel  formulado  pelo  autor  depende  da  real
demonstração do prejuízo.

Dessa  forma,  ausente  qualquer  comprovação  neste  sentido,
inexiste a obrigação de indenizar, mesmo porque, se assim não fosse, poderia
haver enriquecimento injustificado.

Neste sentido:
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“EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO
REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E
DANOS  E  ARBITRAMENTO  DE  ALUGUEL  -
FATOS,  FUNDAMENTOS  JURÍDICOS  E
REQUERIMENTOS  PRÓPRIOS  DE  AÇÃO
PETITÓRIA  -  PROPRIEDADE  COMPROVADA  -
COISA  INDIVIDUADA  -  POSSE  INJUSTA
CARACTERIZADA  -  INTELIGÊNCIA  DO  ART.
1.228  DO  CC/2002  -  IMISSÃO  DO  AUTOR  NA
POSSE  -  DANOS  MATERIAIS  NÃO
COMPROVADOS -  EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO -
AFASTADA.  Cabe  à  parte  autora,  o  encargo  de
produzir provas capazes de formar a convicção do
juiz  em  seu  favor  e  à  parte  ré,  o  encargo  de
demonstrar  o  fato  extintivo,  impeditivo  ou
modificativo  desse  direito  (art.  333  do  CPC).
Conquanto o autor faça menção a institutos próprios
das  ações  possessórias,  a  ação  proposta  é  a  de
reivindicação da posse, conforme narração dos fatos,
fundamentos  e  pedidos.  Comprovados os requisitos
da ação reivindicatória - a titularidade do domínio
do  imóvel,  a  individualização  do  bem  e  a  posse
injusta do réu - deve o autor ser imitido na posse do
imóvel.  Descabido  o  acolhimento  da  exceção  de
usucapião apresentada como defesa ante a ausência
de  demonstração  do  preenchimento  dos  requisitos
intrínsecos  à  prescrição  aquisitiva.  Não  havendo
especificação e prova dos danos, não há obrigação
de  indenizar  eventuais  prejuízos  materiais.”
(TJMG -  Apelação  Cível   1.0261.10.006606-5/001,
Relator(a):  Des.(a)  Edison  Feital  Leite  ,  15ª
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  17/12/2015,
publicação da súmula em 29/01/2016) (grifei)

Assim  sendo,  considerando  as  peculiaridades  deste  caso,
improcede o pedido indenizatório veiculado na exordial e reiterado no apelo.

- Do Recurso Adesivo

Consoante  relatado,  o  recurso  adesivo  interposto  pelo  autor
versou sobre a concessão de justiça gratuita ao recorrido, bem como acerca da
condenação deste ao ressarcimento pelas perdas e danos causados em razão do
uso indevido do bem.

Tendo em vista que a  justiça gratuita  deferida ao autor,  fora
revogada por  este  relator,  por meio da decisão de fls.  171/176, bem como
considerando  que  o  pleito  indenizatório  foi  analisado  acima,  em razão  do
reconhecimento de ofício, do vício citra petita, reputo prejudicado o recurso
adesivo do promovente.
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- Conclusão

Ante  o  exposto,  ACOLHO A PRELIMINAR  de  VÍCIO
CITRA PETITA em relação à omissão quanto aos pedidos de condenação do
réu ao pagamento de perdas e danos pela posse de má-fé. Ato contínuo, com
fundamento no art. 1.013, §3º do Novo Código de Processo Civil,  JULGO
IMPROCEDENTE o referido pleito.

Quanto ao apelo do réu, rejeito as preliminares e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO. 

Quanto ao Recurso Adesivo, reputo prejudicada sua análise.

Por  via  de  consequência,  majoro  os  honorários  fixados  na
sentença para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §11,
do NCPC.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos, e o Exmo.  Dr. Carlos Eduardo de Leite Lisboa, juiz convocado, com
jurisdição limitada em substituição ao Exmo Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões da Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,10 de abril de
2018.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
Juiz de Direito Convocado - Relator
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