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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE
REITEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. CONDIÇÃO
DA  AÇÃO.  ARTS.  926  E  927  DO  CPC/1973.
REQUISITOS  NÃO  DEMONSTRADOS.
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  PROCESSUAL.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO
DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DO
DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Na  ação  de  reintegração  de  posse,  além  de
atender  às  exigências  do  art.  282  do  CPC/1973,
incumbe  ao  autor  provar  a  sua  posse  anterior,  o
esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a
perda da posse (arts. 926 e 927 do CPC/1973).

- “Não se pode trazer, em sede de ação possessória,
discussão sobre  direito  de  propriedade,  de  acordo
com entendimento  jurisprudencial  pacífico”.  (TJPB;
AC 037.2007.006073-8/001; Segunda Câmara Cível;
Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB
24/02/2012; Pág.) 

Vistos relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, DESPROVER a Apelação Cível,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.211.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  VALDÉCIO  DE

ARAÚJO MEIRA, inconformado com a Sentença de fls. 176/178 proferida pelo
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Juízo  da  9ª  Vara  Cível  da  Capital  que,  nos  autos  da  Ação  Cautelar  de

Reintegração de Posse movida contra WILLIAN DANTAS DA SILVA, extinguiu o

processo,  sem  julgamento  do  mérito,  por  ausência  de  interesse

processual/inadequação da via  eleita,  nos termos do art.  267,  inciso  VI,  do

CPC/1973.

Em suas  razões  recursais,  o  Apelante  pugna  para  que  seja

reintegrado  na  posse  do  imóvel  em  questão  até  decisão  final  na  Ação  de

Usucapião de nº 0115065-46.2012.815.2001 (fls. 191/197).

Sem contrarrazões, posto que o Apelado não integralizou a lide.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral da Justiça opinou

pelo desprovimento do recurso (fls. 204/207).

É o relatório.

VOTO

Extrai-se dos autos, sucintamente, que o Autor,  ora Apelante,

fora despejado de sua residência, no dia 02.07.2014, por determinação judicial

expedida nos autos do processo nº 0048072-84.2013.815.2001, que tramita na

11ª Vara Cível da Capital.

Relatou  que  ajuizou  Ação  de  Usucapião  Extraordinária,  nº

200.2012.115.065-6, com trâmite na 9ª Vara Cível da Capital, o que acarretou a

distribuição por dependência da presente medida cautelar.

Requereu, ao final, a reintegração de posse com a intimação do

Promovido para  providenciar  o  translado dos bens  móveis  retirados  de sua

residência.

Pois bem.

De  logo,  importante  registrar  que,  tratando-se  a  hipótese  de
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Ação  Cautelar  de  Reintegração  de  Posse,  “irrelevante  é  a  qualidade  de

proprietário das  partes  ou  a  forma  em  que  se  deu  a aquisição desta"1.

Com  isto,  verifica-se  que  a  ação  proposta  pelo  Apelante

mostra-se em tudo inadequada ao alcance da pretendida “retomada” do bem.

Para ação e reintegração de posse, importante assentar que,

além  dos  requisitos  elencados  art.  282  do  Código  de  Processo  Civil/1973,

incumbe ao autor, conforme o art. 927 do mesmo diploma processual, fazer a

prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu, da data em que se verificou

o esbulho e a consequente perda da posse.

Como  se  sabe,  o  objetivo  do  pedido  possessório  deve  ser

necessariamente  a  restituição  da  coisa  a  seu  legítimo  possuidor,  e  esta

condição  de  possuidor,  pelas  próprias  narrativas  do  Recorrente,  não  foi

demonstrada.

Conforme dito no parecer ministerial, fl. 205:

“O próprio Demandante ressalta que há discussão acerca
da propriedade do imóvel em disputa em outro processo,
de usucapião, que tramita na 9ª Vara Cível da Capital (nº
0115065-46.2012.815.2001),  sendo  certo  que  as  ações
possessórias  não  são  a  via  adequada  para  discutir  a
propriedade do bem vindicado”. 

E, ainda: 

“O Apelante não pode pleitear reintegração de posse se
não  tem  o  poder  fático  sobre  a  coisa,  conforme  nos
socorrem os documentos juntados às fls. 31/34; 134/138;
139/141”.

De  fato,  nos  interditos,  a  verificação  da  propriedade,  de

ordinário, escapa à apreciação do julgador, cabendo o debate sobre o tema nas

ações  petitórias.  Nesse  sentido,  destaco,  ilustrativamente,  os  seguintes

julgados: 

AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  ACORDO  HOMOLOGADO

1 (TAMG, Apelação Cível 347230-4, 7ª Câmara Cível, Rel. Juiz Geraldo Augusto, j. 22/11/2001)
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JUDICIALMENTE.  PRESCRIÇÃO.  NÃO  OCORRÊNCIA.
DISCUSSÃO DE DIREITO DE PROPRIEDADE EM SEDE
DE  AÇÃO  POSSESSÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO
APELO.  Não  se  pode  trazer,  em  sede  de  ação
possessória, discussão sobre direito de propriedade,
de acordo com entendimento jurisprudencial pacífico.
Segundo a Súmula n° 415 do STF, "servidão de trânsito
não  titulada,  mas  tornada  permanente,  sobretudo  pela
natureza  das  obras  realizadas,  considera-se  aparente,
conferindo  direito  à  proteção  possessória".  (TJPB;  AC
037.2007.006073-8/001;  Segunda  Câmara  Cível;  Rel.
Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque;  DJPB
24/02/2012; Pág.) 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. PRETENSÃO
BASEADA  EM  TITULO  DE  PROPRIEDADE.  POSSE
ANTERIOR NÃO  COMPROVADA.  Título  aquisitivo  da
propriedade  que  serve  para  embasar  ação
reivindicatória,  que  tem  natureza  de  ação  petitória,
incompatível com a ação possessória, que pressupõe
a existência de posse já adquirida. Ação improcedente.
(...)  (TJSP;  APL  9107439-73.2007.8.26.0000;  Ac.
5691594; Catanduva; Vigésima Quarta Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 09/02/2012; DJESP
07/03/2012) 

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  CAUSA  DE  PEDIR
FUNDADA EM TÍTULO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA
DE  DEMONSTRAÇÃO  DE  POSSE  ANTERIOR.
SENTENÇA DE  IMPROCEDÊNCIA.  Descabimento  da
ação  de  reintegração  de  posse  para  tutela  da
propriedade. Art. 923 do CPC. Ré que celebrou contrato
de  cessão  de  propriedade  com  o  falecido,  em  1991.
Posse  que  perdura  há  19  anos,  merecendo  proteção,
mormente  face à  falta  de comprovação tanto da posse
anterior  por parte do autor como da prática de esbulho
possessório.  Incidência,  também,  das  regras
estabelecidas nos arts. 926 e 927, II, CPC. Ausência de
prova do fato constitutivo do direito do autor. Aplicação do
disposto nos arts. 333, I c/c 927, I, do CPC. Apelante que,
diante  dos  fundamentos  de  seu  pedido,  deveria  ter-se
valido  da  ação  reivindicatória,  que  para  a  doutrina  é
aquela do proprietário não possuidor contra o possuidor
não  proprietário.  Precedentes  do  TJ/RJ.  Desprovimento
do  apelo.  (TJRJ;  AC 2009.001.48233;  Terceira  Câmara
Cível;  Rel.  Des.  Luiz  Fernando de Andrade Pinto;  Julg.
20/07/2010; DORJ 23/07/2010; Pág. 153) 

É de se concluir que a via escolhida mostrou-se inadequada,

porquanto a inaptidão da ação manejada impede que o  Órgão Jurisdicional

efetive  as  medidas  pretendidas,  não  permitindo  seja  alcançado  o  binômio

necessidade/utilidade do provimento, culminando na ausência de interesse de
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agir da parte autora, o que a torna carecedora de ação.

Por esses fundamentos, em harmonia com o parecer ministerial,

DESPROVEJO  a  Apelação  Cível  Interposta,  mantendo  a  Sentença  em

todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu  a  Sessão o  Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes. Procuradora de Justiça.

Sala  de Sessões da Primeira  Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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