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PRELIMINAR.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA. 
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONTENDO 
PEDIDO  DE  NATUREZA  PETITÓRIA. 
INSUBSISTÊNCIA.  CAUSA  DE  PEDIR 
FUNDAMENTADA  EM  POTENCIAL  ESBULHO. 
DEMANDA  CORRETAMENTE  AJUIZADA. 
INTELIGÊNCIA DO  ARTIGO  926  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO DA PREFACIAL. 

- Não há que se falar em inadequação da via eleita, 
quando a Ação Reintegratória tem como causa de pedir 
suposto  esbulho  praticado  pelo  demandado, 
mostrando-se a demanda corretamente proposta.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE 
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  LIMINAR 
CONCEDIDA  NA  INSTÂNCIA  ORIGINÁRIA. 
PRETENSÃO  RECURSAL  DE  REVOGAÇÃO  DA 
INTERLOCUTÓRIA.  POSSE  DA RECORRIDA NÃO 
DEMONSTRADA  EFETIVAMENTE.  NECESSIDADE 
DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. PROCEDIMENTO NÃO 
OBSERVADO  PELO  JULGADOR  A  QUO. 
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA  E  DESTA  CORTE.  APLICAÇÃO  DO 
ARTIGO 557,  §  1º-A,  DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL MONOCRÁTICO DA 
IRRESIGNAÇÃO.

- “Se a petição inicial não traz provas suficientes para  
justificar  a  expedição de mandado liminar  de  posse,  
deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do  
art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência  
de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a  
oportunidade  de  comprovar  suas  alegações"  (REsp  
900.534/RS, relator o ministro João Otávio de noronha,
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quarta  turma,  dje  de  14/12/2009).  (…).” (STJ;  AgRg-AREsp 
38.991; Proc. 2011/0107180-0; MT; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; 
DJE 26/08/2014)  

-  “Se a  decisão  recorrida  estiver  em manifesto  confronto  
com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo  
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá  
dar provimento ao recurso.” (Art.  557, §1º-A, do código de processo 
civil).

VISTOS

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por  Manoel  Sebastião 
Firmino, em desfavor da decisão de fls. 12, que concedeu, inaudita altera pars, medida 
liminar de reintegração de posse na ação movida por Ana Dalva Ribeiro Coutinho, sob 
pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, o recorrente, inicialmente, argumenta que a ação principal  
foi ajuizada por via inadequada, pelo fato da exordial possuir fundamentos de natureza 
petitória.

Demais disso,  sustenta  que a  promovente,  ora  agravada,  não conseguiu 
demonstrar a posse, seja direta ou indireta, sobre o imóvel, nem mesmo que tenha havido 
turbação, apesar de evidenciada a propriedade em nome dela.

Mais adiante, destaca ser o legítimo possuidor da área em disputa, já que a 
própria  recorrida  afirmou  nos  autos  que  o  suplicante  ocupa  a  área  em  questão  por 
liberalidade sua.

Em  adição,  alega  que  a  medida  imputada  pode  lhe  acarretar  dano 
irreparável, uma vez que habita nas terras disputadas há mais de 50 (cinquenta) anos, de 
onde tirou a subsistência de sua família, não enxergando razoabilidade em ser despejado 
já com idade avançada.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso,  para anular 
os efeitos do decreto vergastado. No mérito, requer a confirmação da liminar recursal.

Pedido de efeito suspensivo deferido em parte (fls. 30/31v).

Informações prestadas às fls. 38.

Contrarrazões  com Pedido  de  Reconsideração  às  fls.  40/44,  sendo  este 
último indeferido às fls. 47/47v.

Manifestação Ministerial às fls. 53/55, informando a ausência de interesse 
público para a intervenção do Parquet.

É o breve relatório. 
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DECIDO

Inicialmente, cumpre analisar a questão de inadequação da via eleita 
sustentada pelo recorrente no seu arrazoado recursal, tema este o qual conheço como 
preliminar.

DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA

Alega o agravante que a ação principal foi ajuizada por via inadequada, pelo 
fato de a exordial possuir fundamentos de natureza petitória.

Em que pese a alegação apresentada, ressalto que a mesma não merece 
prosperar, uma vez que o requerimento posto na ação reintegratória tem por sustentáculo 
suposto esbulho sofrido pela promovente, causa de pedir esta que admite o ajuizamento 
de Ação reintegratória, na forma orientada pelo art. 926 do Código de Processo Civil,  in 
verbis:

Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em  
caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

Com base no exposto, rejeito a argumentação prévia.

MÉRITO

O presente inconformismo tem por objeto decisão que deferiu liminarmente 
pedido de reintegração de posse formulado pela agravada, este sob o argumento de que 
o agravante, morador das terras objeto da lide há cerca de 03 (três) anos, passou a 
construir,  desautorizadamente,  02  (duas)  casas,  sem  que  outra,  mais  antiga,  fosse 
demolida, conforme acertado entre eles.

No tocante ao decreto impugnado, visualizo que o Magistrado de primeiro 
grau, ao deferir  a medida antecipatória,  enxergou atendidos os requisitos previstos no 
artigo 927 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de  
manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Pois bem, ao analisar o caderno processual, identifico que a própria autora, 
na petição inicial, afirma que o demandado, ora agravante, ocupa as terras em disputa há 
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pelo menos 03 (três) anos (fls. 17), reconhecendo, assim, que o recorrente é  possuidor 
direto da coisa, ao menos, até o desentendimento que culminou com a propositura da 
ação.

Dessa  forma,  tem-se  a  potencialidade  de  posse  velha  em  nome  do 
promovido, situação que impede, em tese, a concessão de liminar na instância originária 
sem oitiva da parte contrária, nos termos dos artigos 924 e 928 do CPC, in verbis:

 Art.  924.  Regem  o  procedimento  de  manutenção  e  de  
reintegração  de  posse  as  normas  da  seção  seguinte,  
quando intentado dentro de ano e dia  da turbação ou do  
esbulho;  passado  esse  prazo,  será  ordinário,  não  
perdendo, contudo, o caráter possessório.

(…)

Art. 928. Estando a petição inicial devidamente instruída, o  
juiz  deferirá,  sem  ouvir  o  réu,  a  expedição  do  mandado  
liminar  de  manutenção  ou  de  reintegração;  no  caso 
contrário,  determinará  que  o  autor  justifique  
previamente  o  alegado,  citando-se  o  réu  para  
comparecer à audiência que for designada. Grifo nosso.

Demais disso, saliento que a certidão cartorária de fls. 22 demonstra, 
tão somente, a propriedade do imóvel  em nome da agravada, nada impedindo que a 
posse, de fato, tenha sido cedida ao recorrente.

Assim sendo, compreendo ser mais prudente que a análise do pedido 
liminar deva ser realizada após justificação prévia, conforme já determinou esta Corte em 
situações semelhantes, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO  
DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR C/C PEDIDO DE  
DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. INVASÃO CLANDESTINA 
EM IMÓVEL. PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO. POSSE 
VELHA.  REQUISITOS  AUTORIZADORES  DE 
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE  NÃO  COMPROVADOS.  
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 927 DO CPC. MANUTENÇÃO 
DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESPROVIMENTO DO 
RECURSO. Se a parte não comprova o efetivo exercício  
da posse, o mais prudente e recomendável é aguardar a  
melhor instrução do feito, através da dilação probatória. 
(TJPB;  AI  2007105-15.2014.815.0000;  Primeira  Câmara  Especializada 
Cível; Relª Desª Vanda Elizabeth Marinho Barbosa; DJPB 14/10/2014; 
Pág. 11). Grifei.

AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE 
POSSE.  INSURGÊNCIA  CONTRA  DECISUM  QUE  DEU  
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PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  
INDEFERIMENTO  DA  LIMINAR  PELO  JUÍZO  A  QUO.  
DÚVIDAS ACERCA DA POSSE DO BEM. NECESSIDADE 
DE  AUDIÊNCIA  DE  JUSTIFICAÇÃO  PRÉVIA.  
PRECEDENTES DO STJ E DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS.  
DECISÃO  MANTIDA  PELOS  SEUS  PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS.  DESPROVIMENTO.  Na  ação  de 
reintegração  de  posse,  quando  a  inicial  não  estiver  
devidamente instruída, impossibilitando a concessão da  
liminar, o juiz deverá designar audiência de justificação  
de posse, nos termos do art. 928 do código de processo  
civil.  (…). (TJPB;  Rec.  0000091-14.2014.815.0000;  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;  DJPB 
17/06/2014; Pág. 13) . Grifei. 

No mesmo sentido  é  o  posicionamento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça. 
Vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  LIMINAR  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  AUDIÊNCIA  DE 
JUSTIFICAÇÃO  PRÉVIA.  NECESSIDADE  DE 
REALIZAÇÃO.  INCIDÊNCIA  DA  SEGUNDA  PARTE  DO 
ART. 928 DO CPC. 1. "Se a petição inicial não traz provas  
suficientes  para  justificar  a  expedição  de  mandado  
liminar de posse,  deve o juiz cumprir  o que dispõe a  
segunda  parte  do  art.  928  do  CPC  e  determinar  a  
realização de audiência de justificação prévia com o fim  
de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas  
alegações"  (REsp  900.534/RS,  relator  o  ministro  João  
Otávio de noronha, quarta turma, dje de 14/12/2009). 2. 
Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento. (STJ;  AgRg-
AREsp 38.991; Proc. 2011/0107180-0; MT; Quarta Turma; Rel. Min. Raul 
Araújo; DJE 26/08/2014). Grifei.  

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE 
POSSE.  MANDADO  LIMINAR.  AUDIÊNCIA  DE  
JUSTIFICAÇÃO  PRÉVIA.  NECESSIDADE  DE 
REALIZAÇÃO. SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC.  
VIOLAÇÃO  DOS  ARTS.  165,  458  E  535  DO  CPC.  
INEXISTÊNCIA.  DEFICIÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.  
SÚMULA N. 284/STF.
1. Não há por que falar em violação dos arts. 165, 458 e 535  
do  CPC  quando  o  acórdão  recorrido  dirime,  de  forma  
expressa,  congruente e motivada,  as questões suscitadas  
nas razões recursais.
2.  Aplica-se  o  óbice  previsto  na  Súmula  n.  284/STF  na  
hipótese em que a deficiência na fundamentação do recurso  
não permite a exata compreensão da controvérsia.
3. Se a petição inicial não traz provas suficientes para  
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justificar  a  expedição  de  mandado  liminar  de  posse,  
deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art.  
928 do CPC e determinar a realização de audiência de  
justificação  prévia  com  o  fim  de  permitir  ao  autor  a  
oportunidade de comprovar suas alegações.
4. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(STJ - REsp 900.534/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 
TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 14/12/2009). Grifei.

Considerando o exposto, é através da justificação prévia que as partes, em 
especial  a  promovente,  terão  oportunidade  de  apresentarem  elementos  para 
demonstrarem  quem  possui  a  área  disputada,  evitando,  assim,  uma  prestação 
jurisdicional açodada, não me parecendo razoável a simples revogação da interlocutória,  
como ora pretende o suplicante.

Compete ao Relator, monocraticamente, conforme autoriza o art. 557, §1º-A, 
do Código de Processo Civil, dar provimento ao recurso, quando a decisão combatida por 
ele confrontar jurisprudência dominante de Tribunal Superior, como forma de prestigiar os 
princípios da economia e celeridade processuais.

Posto isso, PROVEJO PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO, 
de modo a revogar a liminar recorrida, permitindo a sua reanálise pelo Julgador primevo 
após a realização de justificação prévia.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Des. José Ricardo Porto
         RELATOR

J/04 e J/05 (R)
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