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ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º  2004435-04.2014.815.0000.
ORIGEM: 1ª Vara Regional de Mangabeira. 
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Antonia Joaquim Diniz. 
ADVOGADO: Rafael André de Araújo Cunha.
AGRAVADO: Odaci de Fátima Narcizo.
ADVOGADO: Gilson de Brito Lira. 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA  LIMINAR
DE  REIENTEGRAÇÃO.  INSURGÊNCIA.  DECISÃO  ANTERIOR  DE
MANUTENÇÃO  DE  POSSE  EM  FAVOR  DE  AGRAVADA.  VIOLAÇÃO.
AUSÊNCIA DE  COMPROVAÇÃO  DA POSSE  ANTERIOR  À  DECISÃO  EM
FAVOR DA AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 

O possuidor ter direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho, CPC, art. 926.

Para a  concessão da liminar  de reintegração de posse,  é  necessário que o Autor
comprove a sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a data do esbulho, art. 927,
CPC. 

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  o  presente  Agravo  de
Instrumento n.º 2004435-04.2014.815.0000, em que figuram como partes Antonia
Joaquim Diniz e Odaci de Fátima Narcizo.

ACORDAM  os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em
conhecer do Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento.

VOTO.

Antonia Joaquim Diniz interpôs Agravo de Instrumento contra a Decisão
proferida  pelo  Juízo  da  1ª  Vara  Regional  de  Mangabeira,  nos  autos  da  Ação de
Reintegração de Posse, processo número 0001312-71.2013.815.2003, em face dela
ajuizada  por  Odaci  de  Fátima  Narciso,  que  deferiu  a  liminar,  determinando  a
reintegração da Agravada na posse do imóvel localizado na Rua Josefa Adelita Farias
Aguiar, 64, lote 266, Quadra 304, Projeto Mariz, Mangabeira VII (Cidade Verde),
neste Município, ao fundamento de que restou consignado na Sentença prolatada nos
autos do processo número 200.2011.042.235-44, que ela, Agravante, não detinha a
posse do imóvel. 

Em  suas  razões,  f.  02/09,  alegou  que  ajuizou,  anteriormente,  Ação  de
Reintegração  de  Posse,  processo  número  200.2011.042.235-44,  e  que  apesar  de
haver comprovado que é a legítima proprietária e sucessora dos bens deixados por
Severino Ramos da Silva, seu companheiro, pai dos seus filhos, com quem residiu no
referido imóvel, o pedido foi julgado improcedente.



Argumentou que o bem litigioso foi adquirido pelo falecido na constância da
união estável, sendo patrimônio comum do casal.

Asseverou que a  posse exercida pela  Agravada é  injusta  por  lhe  faltar  o
requisito da boa-fé, porquanto, quando da ocupação do imóvel, tinha conhecimento
de que o falecido tinha companheira e filhos.

Requereu, sem êxito, a atribuição de efeito suspensivo recursal e, no mérito,
o  provimento  do  Agravo  de  Instrumento  para  que  a  Decisão  seja  reformada  e
indeferida  a  liminar  requestada  na  origem,  com  a  consequente  desocupação  do
imóvel pela Agravada.

Nas Contrarrazões, f. 246/149, a Agravada alegou que a Agravante ajuizou
anteriormente Ação de Reintegração de Posse tendo como objeto o mesmo bem que
está em litígio no presente caso, e que, mesmo tendo ela conhecimento de que saiu
perdedora na demanda, porquanto seu pedido foi julgado improcedente, aproveitou-
se de um momento em que não havia ninguém no imóvel e o invadiu, razão pela
qual  ela,  Agravada,  também ajuizou  Ação  Possessória,  em que  foi  concedida  a
liminar em seu favor. 

Acrescentou que houve a demonstração de que detém a posse do referido
imóvel, porquanto a CEAHP – Companhia Estadual de Habitação Popular reconhece
sua  condição  de  legítima  possuidora,  pelo  que,  pugnou  pela  manutenção  da
Interlocutória em que houve a concessão da liminar de reintegração de posse.

Sem Informações do Juízo, Certidão de f. 259.

Desnecessária a intervenção Ministerial  no feito,  por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil. 

Considerando que a f. 216 dos presentes autos encontra-se rasgada, oficie-se
ao Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca desta Capital, para que encaminhe, no prazo
de dez dias, cópia da página 57, da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico,
processo número 20020031010941, ajuizada por Maria de Lourdes Tavares em face
de Severino Ramos da Silva.  

É o Relatório. 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Extrai-se dos autos que a Agravante, Antonia Joaquim Diniz, em 25/10/2011,
f. 94, ajuizou Ação de Reintegração de Posse, processo número 200.2011.042.235-
44, em relação ao mesmo imóvel, em face da Agravada, Odaci de Fátima Narciso,
tendo o pedido sido julgado improcedente, ao fundamento não apenas de que não
houve a comprovação da posse sobre o imóvel, como também de que ela própria, em
seu depoimento pessoal, teria afirmado que nunca residiu nele, f. 143/146. 

Alega  a  Agravada  que,  aproveitando-se  do  momento  em  que  ela  esteve
ausente do imóvel, a Agravante o invadiu, razão pela qual ajuizou nova Ação de



Reintegração,  obtendo  a  liminar  de  reintegração  em seu  favor,  contra  a  qual  a
Agravante se insurge. 

A Certidão  de  Ocorrência  Policial,  f.  65,  circunstância  que  a  Recorrente
invadiu  o  imóvel  em questão,  concluindo-se  que  quem estava  na  sua  posse  era
Agravada, Odacir de Fátima Narciso.

A Declaração da CEHAP, f. 250, atesta que o imóvel em litígio encontra-se
quitado e que pertence a Agravada, aguardando apenas a regularização fundiária para
emissão  da  Escritura  de  Doação,  pelo  que  as  alegações  da  Agravante  não  são
suficientes  para  desconstituir  a  Interlocutória  que,  liminarmente,  concedeu  à
Agravada a reintegração da posse do referido bem. 

Posto  isso,  conhecido  o  Agravo  de  Instrumento,  nego-lhe  provimento
para  manter  a  Autora/Agravada  na  posse  do  imóvel  objeto  da  Ação  de
Reintegração  de  Posse,  processo  número  0007604-72.2013.815.2003,  até
posterior decisão meritória.

É o voto. 

Presidiu  o julgamento,  realizado na sessão ordinária  de  27 de  janeiro  de
2015,  com  voto,  o  Exm.°  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  dele
participando, além de mim, Relator, o Exm.° Des. João Alves da Silva. Presente à
sessão  a  Exm.ª  Procuradora  de  Justiça  convocada  Marilene  de  Lima  Campos
Carvalho.

Gabinete no TJPB em João Pessoa, 28 de janeiro de 2015.

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


	AGRAVADO: Odaci de Fátima Narcizo.

