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PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001061-09.2017.815.0000
ORIGEM    : 1ª Vara da Comarca de Campina Grandde
RELATOR :Aluízio Bezerra Filho – Juiz Convocado para substituir 

o Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE :Espólio de Josenilson Barbosa Silva e outros
ADVOGADO :Leidson Farias – OAB/PB 699  e Thelio Farias – OAB/PB 9162
APELADO :Luiza Perreira Firmino
ADVOGADO :Mauro Rocha Guedes – OAB/PB 9162

PROCESSUAL  CIVIL –  Apelação  cível –
Ação  de  reintegração  posse  –  Imóvel  –
Preliminar  –  Alegação  de  ausência  de
condição  de  procedibilidade  –  Notificação
prévia  –  Desnecessidade  –  Citação  que
supre  a  falta  de  interpelação  prévia  –
Rejeição.

- A ausência de notificação prévia acerca da
intenção de reaver a posse do imóvel pode
ser  suprida  pela  citação válida,  nos termos
do art.  219 do CPC/1973,  vigente à época,
configurando,  a partir  de então e diante da
negativa  de  desocupação,  o  esbulho
possessório.

PROCESSUAL  CIVIL –  Apelação  cível –
Ação  de  reintegração  posse  –  Imóvel  –
Preliminar – Ilegitimidade ativa – Rejeição.

-  Quando  da  propositura  desta  ação,  a
menor,  filha  do  de  cujus,  contava  com
apenas 7 (sete) meses de vida, sendo certo
que, se esta exercia o direito de posse sobre
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imóvel  em questão,  por  óbvio,  seria  com a
sua genitora. Assim, na presente ação, ainda
que  a  posse  fosse  somente  da  criança,  a
mãe, que é a legítima representante legal da
menor, estaria buscando interesse relativo à
filha,  possuindo  legitimidade  para  propor  a
ação. 

PROCESSUAL  CIVIL –  Apelação  cível –
Ação  de  reintegração  posse  –  Imóvel  –
Mérito – Indícios de convivência anterior do
de cujus com a demandante –  Posse justa –
Esbulho e perda pelo agir dos demandados –
Reintegração  da  legítima  possuidora  –
Manutenção da sentença – Desprovimento.

–  Diante da concepção da filha do  de cujus
com a demandante (registro de nascimento à
fl.  09),  não  há  como  negar  indícios  de
convivência.  Nesse toar,  a  prova produzida
nos autos  demonstram que havia o exercício
da co-habitação, no imóvel em lide, da autora
com  o  falecido,  ainda  mais  diante  da
existência  de  bens  e  pertences  pessoais
daquela  no  interior  do  imóvel,  que  restou
demonstrado  nos  autos.  Outrossim,  na
hipótese em apreço, não há prova de que os
demandados,  ora  recorrentes,  exerciam
posse sobre o imóvel, até mesmo de forma
indireta,  mas  apenas  o  ex-marido  da  co-ré
Neuma Braz Silva,  falecido pai  dos demais
réus, que mantinha relacionamento amoroso
com a demandante.  Resta, pois, evidente a
posse justa do imóvel, turbada pelo agir dos
demandados, pelo que concluo que a autora
é  a  legítima  possuidora  do  imóvel,
autorizando-se  a  proteção  reclamada  por
meio da ação de reintegração.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação unânime,  rejeitadas as
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preliminares, no mérito,  negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator e da súmula do julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  (fls.  303/314)
interposta pelo ESPÓLIO DE JOSENILSON BARBOSA DA SILVA; NEUMA
BRAZ  SILVA;  JOSENILSON  BARBOSA  DA  SILVA  JÚNIOR  E  JULIANA
BRAZ SILVA, objetivando reformar a sentença de fls. 298/299, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande que, nos
autos  da  ação  de  reintegração  de  posse,  movida  pela  apelada,  LUIZA
PEREIRA FIRMINO,  julgou procedente a percepção do autoral,  ratificando a
liminar  concedida,  determinando  a desocupação  do  imóvel  em lide,  fixando
multa  diária  de R$100,00 (cem reais)  até  o  limite  de R$ 2.000,00 (dois  mil
reais), por não cumprimento, bem como, para a hipótese de nova turbação ou
esbulho. Em caso de não desocupação voluntária, determinou a expedição de
mandado de despejo, com auxílio da força policial.

Nas  razões  da apelação  cível,  os
demandados  alegam,  preliminarmente,  a  ausência  de  condição  de
procedibilidade,  ao  argumento  de  faltar  a  notificação  prévia.  Em  segunda
preliminar, argui a ilegitimidade de Luiza Pereira Firmino para propor a ação,
aduzindo  que  “quem poderia  propor  medida legal  contra  o  Espólio,  seria  a
herdeira  ISABEL PRISCYLA PEREIRA BARBOSA”,  menor que  foi  reconhecida
como filha do de cujus JOSENILSON BARBOSA DA SILVA.”. No  mérito, defendem
a falta de comprovação da posse anterior a justificar a reintegração da posse,
bem  como  que  o  imóvel  fora  adquirido  pelo  falecido  na  constância  do
casamento com a co-réu Neuma Braz Silva, sendo certo que o imóvel esta sob
a administração do inventariante. Ao final, ressaltam o fato de não ter  havido
qualquer  pronunciamento  judicial  no  sentido  de  reconhecer  a  união  estável
entre o de cujus e a autora.

Sem contrarrazões (fl. 317). 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  deixou  de  emitir  parecer,  ao  argumento  de  que se
afigura desnecessária a sua intervenção (fls. 323/324).

É o relatório. 

V O T O

Aprioristicamente,  cabe  analisar  as
preliminares arguidas na peça recursal.
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D  a   ausência de condição de procedibilidade   - F  alta   de   notificação prévia.   

A  Jurisprudência  dos  Tribunais  do  país
firmou  o  entendimento  de  que  a  ausência  de  notificação  prévia  acerca  da
intenção de reaver  a posse do imóvel  pode ser suprida pela citação válida,
configurando,  a  partir  de  então,  e,  diante  da  negativa  de  desocupação,  o
esbulho possessório. Para corroborar, eis alguns julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
COMODATO  -  AUSÊNCIA  DE  NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA PARA DESOCUPAÇÃO - CIÊNCIA INE-
QUÍVOCA - CITAÇÃO - SUPRIMENTO - PROVA
DA  POSSE  ANTERIOR  -  ESBULHO  E  PERDA  -
PROCEDÊNCIA.  I  -  À  luz  do  artigo  561  do
CPC/2015, a proteção possessória está condicionada
à demonstração da existência da posse anterior, esbu-
lho e perda, sendo que, demonstrados esses elemen-
tos,  autoriza-se  a  proteção  reclamada por  meio  da
ação de reintegração. II - A ausência de notificação
prévia acerca da intenção de reaver a posse do imó-
vel pode ser suprida pela citação válida, nos termos
do art.240 do CPC/15, configurando, a partir de en-
tão e diante da negativa de desocupação, o esbulho
possessório. III  -  Comprovado que a posse sobre o
bem advém de mera permissão do antigo companhei-
ro da ré, proprietário e possuidor do bem em litígio, e
que os réus,  mesmo após citada para os termos do
presente feito,  permanecem no bem, restam configu-
rados os requisitos impostos pelo art. 561 do CPC/15,
impondo-se a procedência da ação de reintegração de
posse.   (TJMG -  Apelação Cível   1.0000.17.090126-
8/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMA-
RA CÍVEL, julgamento em 12/12/0017, publicação da
súmula em 13/12/2017). (grifei).

E,

ADMINISTRATIVO.  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.
INSS.  OCUPAÇÃO  IRREGULAR.  MERA  DETEN-
ÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR
BENFEITORIAS.  DESNECESSIDADE DE PRODU-
ÇÃO  DE  PROVAS.  ARTIGO  7º  DA  LEI  9.702/98.
AUSÊNCIA  DE  PRÉVIA  NOTIFICAÇÃO.  CITA-
ÇÃO  ENQUANTO  MARCO  INICIAL. AGRAVO
RETIDO E APELAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A juris-
prudência consolidou-se no sentido de que a ocupa-
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ção irregular de bem público não caracteriza posse,
mas sim, mera detenção, o que não gera efeitos pos-
sessórios, afastando, a rigor, qualquer possibilidade
de indenização por eventuais construções e benfeito-
rias realizadas no local (STJ, REsp 556721/DF, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
15.09.2005, DJ 03.10.2005, p.  172; TRF 2ª Região,
AC  198651019228994/RJ,  Juiz  Poul  Erik  Dyrlund,
Oitava Turma Esp., DJU data: 07/03/2008, p. 723). 2.
Ainda que tenha adimplido algumas taxas condomini-
ais e realizado melhorias, o ora Apelante não faz jus
a ressarcimento, tendo em vista sua comprovada atu-
ação como mero detentor, em ocupação irregular do
imóvel em tela. 3. Ressalte-se ser descabida a altera-
ção da decisão contra a qual se insurgiu o agravo re-
tido interposto, tendo em vista que inexistiu pedido es-
pecífico na contestação a respeito de eventual indeni-
zação pelas alegadas benfeitorias realizadas, além do
já comprovado caráter irregular da ocupação, o que
torna inócua realização de prova pericial para aferir
os valores despendidos pelo réu. 4. A partir do mo-
mento em que é notificado o ocupante de que sua per-
manência no imóvel se dá irregularmente, sua ocupa-
ção não mais se apresenta como de boa-fé, razão por-
que, findo o prazo para desocupação, passa a lhe ser
exigível a indenização, assim como resta autorizada a
reintegração. 5. Não tendo havido prévia notificação
do réu para que desocupasse o imóvel, tem-se que,
após a citação, este tomou ciência inequívoca de sua
ocupação irregular, razão porque se afigura correto
estabelecer  como março inicial  da mora a citação,
condenando-se o réu a pagar a indenização a partir
desse momento.  (TRF2, AC 201051010120844, Des.�
Fed.  Aluisio  Gonçalves  de  Castro  Mendes,  Quinta
Turma Especializada, DJe 07/05/2013). 6. Agravo re-
tido  e  apelação  desprovidos.  (TRF-2  -  AC:
201151010018045  RJ,  Relator:  Desembargador  Fe-
deral  ALUISIO  GONÇALVES  DE  CASTRO  MEN-
DES,  Data  de  Julgamento:  30/09/2014,  QUINTA
TURMA  ESPECIALIZADA,  Data  de  Publicação:
08/10/2014).  (grifei).

Pelo exposto, rejeito a preliminar, porque a
citação válida suprimiu a notificação prévia e configurou o esbulho possessório.

Da ilegitimidade ativa
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Nas  razões  do  apelo,  os  recorrentes
alegaram que Luiza Pereira Firmino não possui legitimidade ativa para propor
a ação,  aduzindo que  “quem poderia propor medida legal contra o Espólio,
seria  a  herdeira  ISABEL  PRISCYLA  PEREIRA  BARBOSA”,  menor  que  foi
reconhecida como filha do de cujus JOSENILSON BARBOSA DA SILVA.”. 

Acerca da matéria, calha destacar que a filha
menor, quando da propositura desta ação, contava com apenas 7 (sete) meses
de vida, sendo certo que, se esta exercia o direito de posse sobre imóvel em
questão, por óbvio, seria com a sua genitora.  Assim, na presente ação, ainda
que a posse fosse somente da criança, a mãe, que é a legítima representante
legal  da  menor,  estaria  buscando  interesse  relativo  à  filha,  possuindo
legitimidade para propor a ação.  No mesmo sentido,  eis o entendimento do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
ACESSO  À  EDUCAÇÃO  INFANTIL.
LEGITIMIDADE ATIVA.  AÇÃO AJUIZADA EM
NOME  DA  MÃE  DO  INFANTE,  SUA
REPRESENTANTE  LEGAL,  BUSCANDO
DIREITO RELATIVO AO FILHO. INTERESSE DO
MENOR.  VAGA  EM  CRECHE  MUNICIPAL.
RESPONSABILIDADE  DO  PODER  PÚBLICO.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO
DE  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  FADEP.
CABIMENTO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO
EGRÉGIO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
Cabe  condenar  o  Município  ao  pagamento  de
honorários  advocatícios  em  favor  da  Defensoria
Pública, pois esta não se cuida de órgão integrante do
ente  público  municipal.  Apelação  parcialmente
provida.  (Apelação  Cível  Nº  70062077904,  Sétima
Câmara Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:
Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 26/11/2014). (TJ-
RS  -  AC:  70062077904  RS,  Relator:  Jorge  Luís
Dall'Agnol, Data de Julgamento: 26/11/2014, Sétima
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça
do dia 02/12/2014).

Neste  diapasão,  rejeito  a  preliminar de
ilegitimidade ativa. 

M É R I T O

No  mérito, os apelantes defendem a falta de
comprovação da posse anterior a justificar a reintegração da posse, bem como
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que o imóvel fora adquirido pelo falecido na constância do casamento com a
co-réu Neuma Braz Silva, sendo certo que o imóvel esta sob a administração
do  inventariante.  Ao  final,  ressaltam  o  fato  de  não  ter  havido  qualquer
pronunciamento judicial no sentido de reconhecer a união estável entre o  de
cujus e a autora.

Há de se frisar que não cabem, nestes autos,
digressões acerca da existência ou não de união estável. Todavia, diante do
fato da concepção da criança ISABEL PRISCYLA PEREIRA BARBOSA, filha do
de cujus com a demandante  (registro de nascimento à fl.  09),  não há como
negar indícios de convivência.

Nesse  toar,  a  prova  produzida  nos  autos
demonstram que havia o exercício da co-habitação da autora com o falecido no
imóvel, ainda mais diante da existência de bens e pertences pessoais daquela
no interior do imóvel, que restou demonstrado nos autos.

Outrossim,  registre-se  que  o conteúdo  da
defesa  da apelação  está fundamentado no domínio e não na posse sobre o
imóvel  e,  na hipótese em apreço, não há prova de que  os demandados, ora
recorrentes, exerciam posse sobre o imóvel, até mesmo de forma indireta, mas
apenas o ex-marido da co-ré Neuma Braz Silva, falecido pai dos demais réus,
que mantinha relacionamento amoroso com a demandante.

Resta,  pois,  evidente  a  posse  justa  do
imóvel, turbada pelo agir dos demandados, pelo que concluo que a autora é a
legítima possuidora do imóvel,  autorizando-se a proteção reclamada por meio
da ação de reintegração.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTE-
GRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
UNIÃO ESTÁVEL COM O DE CUJOS . POSSE DE-
MONSTRADA. ESBULHO DE HERDEIRO. De acor-
do com a prova produzida, caracterizam-se a posse
da companheira e seus filhos com o de cujos , titular
do imóvel, bem como o esbulho possessório praticado
por  herdeiro.  (Agravo  de  Instrumento  Nº
70056291222,  Vigésima Câmara Cível,  Tribunal  de
Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Jul-
gado em 08/10/2014). (TJ-RS - AI: 70056291222 RS,
Relator:  Carlos  Cini  Marchionatti,  Data  de  Julga-
mento: 08/10/2014, Vigésima Câmara Cível, Data de
Publicação:  Diário  da  Justiça  do  dia  14/10/2014).
(grifei).
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E,

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR - MERA PERMISSÃO
DO PROPRIETÁRIO  -  AUSÊNCIA DE NOTIFICA-
ÇÃO  PRÉVIA  PARA  DESOCUPAÇÃO  -  CIÊNCIA
INEQUÍVOCA - CITAÇÃO - SUPRIMENTO - PRO-
VA DA POSSE ANTERIOR - ESBULHO E PERDA -
PROCEDÊNCIA.  I  -  À  luz  dos  artigos  927  do
CPC/1973 e 561 do CPC/2015, a proteção possessó-
ria está condicionada à demonstração da existência
da posse anterior,  esbulho e perda,  sendo que, de-
monstrados esses elementos, autoriza-se a proteção
reclamada por meio da ação de reintegração. II - A
ausência de notificação prévia acerca da intenção de
reaver a posse do imóvel pode ser suprida pela cita-
ção válida, nos termos do art. 219 do CPC/1973, vi-
gente à época, configurando, a partir de então e dian-
te da negativa de desocupação, o esbulho possessório.
(...)  (TJMG -  Apelação  Cível   1.0024.12.055974-
5/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMA-
RA CÍVEL, julgamento em 12/09/2017, publicação da
súmula em 15/09/2017). (grifei).

Pelo exposto, porque a proteção possessória
está condicionada à demonstração da existência da posse anterior, esbulho e
perda,  o  que  restaram  devidamente  demonstrados  nos  autos,  mantenho  a
sentença que julgou procedente a reintegração de posse.

Por tais razões,  rejeitadas as preliminares,
no mérito,  NEGO PROVIMENTO ao recurso apelatório,  mantendo a decisão
vergastada em todos os seus termos.

 É como voto.

                      Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho  Júnior. Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição limitada, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.
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Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
17 de abril de 2018.

Aluízio Bezerra Filho 
Juiz Convocado

9


	GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS
	A C Ó R D Ã O


