
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS 

ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2000590-95.2013.815.0000
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
AGRAVANTES : Oliverio Paulo Figueiredo e outros
ADVOGADA : Thays Kelly Torres Rocha
AGRAVADO : Município de Montadas
ADVOGADO : Bismark Martins de Oliveira
ORIGEM : Juízo da 2ª Vara da Comarca de Esperança
JUÍZA : Alessandra Varandas Paiva Madruga de Oliveira Lima

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE 
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  ESBULHO  COM 
MENOS  DE  ANO  E  DIA  (POSSE  NOVA). 
REQUISITOS  DO  ART.  927  DO  CPC. 
PREENCHIDOS.  POSSIBBILIDADE  DE 
CONCESSÃO DE LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU. 
DECISÃO  AGRAVADA  MANTIDA. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em 
caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho" 
(Art. 926 do CPC).

- A desocupação do imóvel é medida que se impõe, 
devendo  ser  mantida  a  liminar  concedida  em 
primeiro  grau,  com  a  reintegração  de posse  do 
Agravado,  até  o  julgamento  final  da  Ação 
Possessória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  DESPROVER o  Agravo  de 
Instrumento, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.  
184.  

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com  pedido  de  liminar, 

interposto por  OLIVERIO PAULO FIGUEIREDO E OUTROS contra a decisão 

de fls. 47/47v proferida pela Juíza da 2ª Vara da Comarca de Esperança que 

concedeu a reintegração de posse ao Autor/MUNICÍPIO DE MONTADAS., em 
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razão de ter comprovado o esbulho do bem objeto da ação.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentaram que o 

terreno  objeto  da  lide  foi  adquirido  pelo  Agravado  em  2009,  por  meio  de 

desapropriação  e  indenização  feita  ao  antigo  proprietário,  no  valor  de  R$ 

28.000,00 (vinte e oito mil reais), objetivando a construção de um Centro de 

Eventos em Montadas/PB. Entretanto, alegaram que a Prefeitura desistiu da 

construção naquele espaço e, em meados de 2011, doou a gleba aos seus 

cidadãos. 

Requereram  os  benefícios  da  justiça  gratuita,  bem  como  a 

reforma parcial da decisão agravada. Ao final, pugnaram pela procedência do 

presente recurso.

Liminar indeferida, fls. 141/142.

Sem contrarrazões – certidão de fl. 147.

Embargos  de  Declaração  interpostos  pelos  Agravantes,  fls. 

148/152, os quais foram acolhidos às fls. 154/156, para em sede de liminar, 

apenas  conceder  os  benefícios  da  justiça  gratuita,  revogando  a  decisão 

anterior de fl. 141/142.

Pedido de Reconsideração apresentado às fls. 160/164, porém 

rejeitado às fls. 166/167.

O Ministério Público não ofertou parecer de mérito, fl. 171.

Informações do magistrado a quo, fls. 178/179.

É o relatório. 

VOTO

Ao exame do recurso, tenho que os Agravantes não assistem 

razão.
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Nas ações possessórias, o CPC exige requisitos próprios para 

o deferimento da liminar.

Dispõe o art. 926 do Código de Processo Civil:

"o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso 
de turbação e reintegrado no caso de esbulho".

Assim, é possível o ajuizamento de Ação de Reintegração de 

Posse,  para  reaver  a  sua  posse,  e  o  deferimento  da  liminar  desde  que 

comprovada a prática de esbulho há menos de ano e dia por parte de quem 

ocupou o imóvel injustamente.

Acrescente-se,  ainda,  que,  nos  termos  do  art.  927 do  CPC, 

incumbe ao Autor provar:

"I - a sua posse;
II - 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".

Sobre a ação de força nova, leciona Humberto Theodoro Jr:

"As ações de manutenção e de reintegração de posse 
variam de rito conforme sejam intentadas dentro de ano e 
dia da turbação ou esbulho, ou depois de ultrapassado 
dito termo. Na primeira hipótese, tem-se a chamada ação 
possessória de força nova. Na segunda, a de força velha.

A ação de força nova é de procedimento especial e a de 
força velha  observa  o  rito  ordinário  (CPC,  art.  924).  A 
diferença de procedimento, no entanto, é mínima e fica 
restrita à possibilidade ou não de obter-se a  liminar de 
manutenção ou reintegração de posse em favor do autor, 
porque, a partir da contestação, também a ação de força 
nova  segue  o  procedimento  ordinário  (art.  931). 
(Humberto  Theodoro  Júnior,  in  "Curso  de  Direito 
Processual Civil", 262 ed., v. III, Rio de Janeiro: Forense, 
2001, p.123).

In casu, o terreno objeto da lide foi adquirido pelo Agravado em 27 

de fevereiro de 2009, por meio de desapropriação (fls. 42/43) através de Decreto nº 

567, de 16 de fevereiro de 2009 (fl. 44), e indenização feita ao antigo proprietário, no 

valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), objetivando a construção de um Centro 
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de Eventos em Montadas/PB.

Os Agravantes,  a partir de janeiro de 2013, demarcaram lotes de 

tamanhos variados, construindo vários imóveis no terreno em questão, residenciais e 

comerciais. A Ação de Reintegração de posse foi proposta em setembro de 2013 (fl. 

21)

Assim, configurado o esbulho na posse do Agravado ante a 

resistência dos Agravantes, em se tratando de "posse nova" (menos de ano e 

dia entre o esbulho e o ajuizamento da ação),  a desocupação do imóvel  é 

medida que se impõe, devendo ser mantida a liminar concedida em primeiro 

grau, com a reintegração de posse do Agravado, até o julgamento final da Ação 

Possessória.

Por  tais  razões,  DESPROVEJO o  Agravo  de  Instrumento, 
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos, o 
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz  convocado para 
substituir a Exma. Sra. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerrra Cavalcanti) e o 
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, 
Dr. Amadeus Lopes Ferreira. Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
  Relator

4


