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APELAÇÃO. AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE
POSSE.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO
INAUGURAL. IRRESIGNAÇÃO.  REQUISITOS DO
ART. 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO.  PROVA  DOCUMENTAL.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E
DA TURBAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM
ATACADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Nas demandas possessórias é dever da parte autora
comprovar,  cumulativamente,  todos  os  requisitos
previstos no art. 561, do Código de Processo Civil.

-  Para  ser  reconhecido  o  direito  na  ação  de
reintegração  de  posse,  imprescindível  a
demonstração pelo  autor,  da  posse,  do esbulho ou
turbação praticada pelo requerido e sua data,  além
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da perda da posse, através de documentos capazes
de convencer o julgador da grande probabilidade da
veracidade dos fatos narrados na inicial.

- Não sendo demonstrada a posse exercida e turbada,
não há como acolher a tese inaugural, devendo ser
mantida em todos os termos a decisão impugnada.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a  Quarta  Câmara  do  Tribunal  de

Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso.

Trata-se  de  APELAÇÃO, fls.  65/68,  interposta  por
José Inácio de Oliveira contra sentença, fls. 61/62V, proferida pelo juiz de Direito da
7ª Vara da Comarca de Campina Grande que, nos autos da Ação de Reintegração de
Posse ajuizada em face de Marta Barbosa de Oliveira, julgou improcedente o pedido
exordial, consignando os seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, mais que dos autos constam e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  JULGO
IMPROCEDENTE  O  PEDIDO,  com  base  nas
disposições do art. 487, I do NCPC. 

Em suas razões, a recorrente aduziu em resumo, que
sentença a quo não observou, com a necessária acuidade, as provas trazidas aos autos,
máxime quando estas sinalizavam para a procedência do pleito inaugural. Diz, para
tanto, que estavam preenchidos os requisitos para a reintegração de posse, máxime
quando havia nos autos uma escritura pública que lhe conferia a titularidade do bem.
Pediu, ao final, a reforma do decisum atacado.

Apelação Cível nº 0001027-06.2014.815.0011             2



Contrarrazões  às  fls.  71/75,  oferecidas  pela  parte
demandada,  rechaçando os  argumentos  ventilados  pela  promovente  e  pedindo  a
manutenção da decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça, fls. 81/84, em parecer da
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o RELATÓRIO. 

VOTO

José Inácio de Oliveira  propôs a competente  Ação
de Reintegração de Posse com pedido de liminar,  em face de  Marta Barbosa de
Oliveira,  alegando  que  é  proprietário  de  um  imóvel  residencial  na  cidade  de
Campina Grande, onde morava com sua genitora e seus irmãos. Explicou que, após
sua mudança para São Paulo, a saída de uma irmã de casa e a morte de sua mãe, a
residência passou a ser habitada apenas por seu irmão, que já vivendo em união
estável e com filhos, detinha a posse provisória do bem. Ato contínuo, esclareceu,
com o  falecimento  desse  irmão  e  sua  tentativa  de  voltar  para  Campina  Grande,
habitando na casa que sempre lhe pertenceu, encontrou resistência da viúva daquele,
ora promovida, em deixar o bem. Diz ter tido a posse do bem turbada, pedindo, em
consequência, sua reintegração.

Decidindo o litígio, o magistrado sentenciante julgou
improcedente o pedido, ensejando assim o presente recurso.

Para  ser  reconhecido  o  direito  na  ação  de
reintegração  de  posse  imprescindível  a  demonstração  pelo  autor,  da  posse,  do
esbulho ou turbação praticada pelo requerido e sua data, além da perda da posse,
através de documentos capazes de convencer o julgador da grande probabilidade da
veracidade dos fatos narrados na inicial. 

Apelação Cível nº 0001027-06.2014.815.0011             3



Sobre  o  assunto,  preleciona  Ernani  Fidélis  dos
Santos:

Ao  promover  ação  com  pedido  de  proteção
possessória, o autor, além dos requisitos comuns do
art. 282, deverá alegar a sua posse, a turbação com a
continuação da posse9987776, ou o esbulho com sua
perda (art. 927, I, II, IV). 
Ao autor incumbe provar, integralmente, o que alega,
isto  é,  a  posse  e  o  molestamento  da  posse.  Não  o
fazendo,  a  proteção  possessória  não  lhe  será
concedida. (In.  Manual de Direito Processual Civil,
vol. III, 8ª ed., p.47)

Na hipótese,  observo que a decisão atacada tomou
por base prova documental, não tendo o magistrado a quo reconhecido a condição de
possuidor do autor, ora apelante. Isso porque, além da controvérsia acerca da posse,
os documentos juntados, fls. 26/33, dão conta que a promovida há muito reside no
local. A turbação, portanto, não restou configurada. 

A propósito, considerou o magistrado que, “no caso
dos autos, a parte autora se limitou a demonstrar a propriedade do imóvel sem,
contudo, provar a posse (contrato de compra e venda, fls. 12 e 15). além do mais, a
prova documental indica que a posse atualmente é exercida pela promovida (fls.
25/43)”, fl. 62.

Não restaram comprovados,  portanto,  os requisitos
da posse e sua respectiva perda por meio de turbação.

Outro  não  é  o  entendimento  jurisprudencial  desta
Corte de Justiça:

AÇÃO  DE  MANUTENÇÃO  DE  POSSE.  NÃO
COMPROVAÇÃO  DE  TURBAÇÃO.
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DESPROVIMENTO. - Pelas afirmações do apelante, a
turbação dar-se-ia em razão de telefonemas do banco
recorrido,  informando  de  sua  condição  de
inadimplência e alertando-o da possibilidade de usar
os  meios legais  -  ação judicial  -  em razão daquela.
Tais  atos  não  constituem  turbação,  pois  não  há
violação  que  colocasse  em  perigo  o  usufruto  da
posse. - Não houve a turbação, registre-se que essa
comprovação  constitui  requisito  necessário  para
procedência  da  Ação  de  Manutenção  de  Posse.
Depreende-se isso pela redação do Art. 927, inc. II, do
Código  de  Processo  Civil  -Desprovimento  (AC
07520100003609001,  2ª  Câmara  Cível,  Rel.  Des.
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque,  data  de
julgamento 26/11/2012).

Na  mesma  linha  de  raciocínio,  opinou  a
representante do Parquet, fl. 82:

No  caso  sob  exame,  todavia,  o  recorrente  não  se
desvencilhou  do  ônus  de  comprovar  sua  posse.  O
pedido  tem  por  fundamento  o  instituto  da
propriedade que, como se sabe, ´totalmente distinto
da posse, não sendo possível confundi-los, visto que
no  processo  em que se discute  a  posse,  somente  a
respeito dela se poderá tratar.

Nesses  moldes,  em razão da não demonstração da
posse exercida e turbada, não há como acolher a tese inaugural, devendo ser mantida
em todos os termos a decisão impugnada.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO DE APELAÇÃO.
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É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 27 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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