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ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA   
 
                   0000785-78.2016.8.11.0014
 

APELANTE: PEDRO LOPES DE SOUZA, JOSE PEREIRA DOS ANJOS
 

APELADO: JOSE PEREIRA DOS ANJOS, PEDRO LOPES DE SOUZA
 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO 
 
 
 

         MÉRITO 
 

Os Recursos comportam julgamento simultâneo. 
 

O apelante Pedro Lopes de Souza propôs Ação de Manutenção

de Posse alegando que há mais de 40 anos é possuidor de uma área de 17,80ha,

situada no Distrito de Alto Coité, Município de Poxoréo, e que em 30-10-2015 seu

vizinho José Pereira dos Anjos nela adentrou e destruiu a sua residência,

ameaçando-o inclusive, tendo então registrado Boletim de Ocorrência. Em 9-12-

2015, aproveitando-se da sua ausência, ateou fogo no barraco recém-reformado, e

depois destruiu as cercas. 
 

Informou que o requerido é seu confinante e que ele diz ser o

dono, mas fez pesquisas e não localizou nenhum registro em seu nome. 
 

Anexou memorial descrit ivo, levantamento topográfico

planimétrico, fotografias de cercas e plantações, especialmente pés de bananas,

certidão negativa de bens em nome do requerido e Boletins de Ocorrência. 
 

Designada audiência prévia, o requerido anexou Formal de

Num. 3089298 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - 24/08/2018 15:31:16
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBVYQRRFYD



Partilha expedido em favor de Leonidia Pereira dos Anjos, constando ele

(requerido) como um dos filhos da referida meeira e também proprietário de um

quinhão do lote rural denominado Coité, com 1.279ha. 
 

A liminar foi deferida após a realização de respectivo ato

processual. 
 

Na audiência de instrução e julgamento foram colhidos os

depoimentos pessoais das partes e inquiridas cinco testemunhas, sobrevindo a

sentença diante do desinteresse de ambos os litigantes na perícia técnica.   
 

Não obstante os argumentos do apelante Pedro Lopes de Souza,

realmente, não há nos autos prova de que mantinha a posse da área em litígio na

condição de dono. 
 

Como bem ressaltado na sentença, ele próprio declarou em juízo

que adentrou naquele local em 1952 porque estava autorizado pelo dono da

fazenda, Casemiro Pereira dos Anjos. 
 

As testemunhas foram unânimes em afirmar que ele (Pedro

Lopes de Souza) era garimpeiro e exercia essa atividade naquela região e que

mantinha casa na cidade (testemunhas Sebastião Pereira Maciel, Olindo Gomes

Ferreira, José Corrêa da Silva), de forma que não foi ratificada a alegação inicial

de que ali sempre morou com sua família, até porque no local havia somente um

barraco de lona, típico para garimpeiros passarem apenas o dia, circunstância que

não o impedia de plantar mandioca. 
 

Referidas testemunhas também confirmaram que não ocorreu

esbulho com a queima do barraco, pois o fato dele ter caído no período em que o

autor esteve na Bahia é normal, já que “se não reforma ele cai mesmo”. Isso está

devidamente comprovado pelo depoimento da testemunha Daniel Tavares de

Jesus, contratado pelos filhos de Pedro para fazer uma limpeza na área, de que lá

não existia casa, só um barraco caído no chão há muito tempo. Essa contratação

foi demonstrada pelo próprio autor quando afirmou em seu depoimento que seus

filhos pediram que retornasse porque “poderia perder as terras”.     
 

Quanto à posse buscada no pedido contraposto pelo requerido

José Pereira dos Anjos, diversamente do que constou na sentença recorrida, está
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provada de maneira satisfatória. 
 

Primeiro porque não há dúvida de que as terras em questão

sempre foram de seu pai, Casemiro Pereira dos Anjos. Depois, sendo seu herdeiro,

é certo que após a sua morte, além da propriedade, foi-lhe transmitida a posse

anteriormente mantida. 
 

Não bastasse isso, a testemunha Olindo Gomes Ferreira, que

também trabalhou como garimpeiro naquela localidade juntamente com o autor

Pedro Lopes, declarou que o requerido José Pereira dos Anjos estava ali desde

1960 e na sua área tem plantações. Sebastião Pereira Maciel, por sua vez, disse

que o autor (Pedro) morava com o pai do requerido (José); que Pedro mudou várias

vezes o local em que garimpava, mas sempre nas terras de Casemiro; e que não

existiam cercas divisando as áreas. No mesmo sentido foi o depoimento de Edilson

Rodrigues do Nascimento, de que conheceu o autor nos anos 80/90, porque

trabalhava no “Garimpo do Major”; que ele plantava e garimpava. Por fim, a

testemunha José Correia da Silva declarou que o autor garimpava para José Lima,

mas sempre nas terras de Casemiro; que foi a testemunha que abriu a fazenda

depois que Casemiro faleceu; e que o barraco do autor caiu, não foi derrubado. 
 

Como relatado, na Ação de Manutenção de Posse foi provado

que o autor Pedro Lopes exercia a atividade garimpeira nas terras do pai do

requerido José Pereira, Sr. Casemiro, que permitiu a sua presença ali, posse essa

que não caracteriza aquela protegida pelos interditos possessórios, como bem

decidiu o juízo a quo. 
 

No entanto, essas mesmas provas revelam o exercício regular de

posse pelo requerido José Pereira, já que sucessor de Casemiro Pereira dos Anjos. 
 

Posto isso, nego provimento ao Recurso interposto por Pedro

Lopes de Souza (autor) e provejo parcialmente o do requerido, José Pereira dos

Anjos, apenas para reconhecer a sua posse sobre a área descrita na inicial,

devendo o juízo de origem determinar a desocupação do imóvel pelo autor,

expedindo o necessário, cabendo ao autor a integralidade da verba de

sucumbência, suspenso o pagamento por ele beneficiário da justiça gratuita. 
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