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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000783-71.2012.815.0941.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Água Branca.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: José Rodrigues da Silva.
ADVOGADO: Marcelino Xenófanes Diniz de Souza.
APELADO: Severino Ramos da Silva.
ADVOGADO: João Vanildo da Silva.

EMENTA:  APELAÇÃO.  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  AUSÊNCIA  DE 
DIREITO  À  PROTEÇÃO  POSSESSÓRIA.  MERA  PERMISSÃO  E 
TOLERÂNCIA.  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  DA  POSSE  E  DO  SUPOSTO 
ESBULHO. DESPROVIMENTO DO APELO.

1. Não tem direito à proteção possessória aquele que se encontra na posse de imóvel 
por  mera  permissão  ou tolerância  do  proprietário.  Inteligência  do art.  1.208,  do 
Código Civil.

2. Incumbe ao autor, nos termos do art. 927, do Código de Processo Civil, a prova 
da sua posse e do esbulho.

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000783-71.2012.815.0941, na Ação de Reintegração de Posse, em 
que figuram como partes José Rodrigues da Silva e Severino Ramos da Silva.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e negar-
lhes provimento.

VOTO.

José Rodrigues da Silva, nos autos da Ação de Reintegração de Posse por 
ele  ajuizada em face  de  Severino Ramos da Silva,  interpôs  Apelação contra  a 
Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Branca, f. 53/57, 
que julgou improcedente o pedido por considerar que o Réu/Apelado é o legítimo 
proprietário do imóvel e que o Autor/Apelante exercia sobre o bem mera detenção.

Em suas Razões, f. 59/64, afirmou que, desde 1984, tinha a posse de parte 
do imóvel denominado Sítio Cedro, situado no Município de Juru, e sustentou que, 
apesar de o Apelado haver apresentado documentos comprobatórios da propriedade 
do bem, não há provas de que detém a posse legítima, pelo que requereu a reforma 
da Sentença para que seja julgado procedente o pedido de reintegração.

Contrarrazoando, f. 68/72, o Apelado narrou que o imóvel lhe foi vendido 
há dois anos pelos herdeiros de Josefa Lima de Carvalho e que, desde então, passou 
a dele usufruir, inclusive realizando benfeitorias.



Alegou que o Recorrente nunca obteve a posse pacificamente, porquanto, 
segundo suas afirmações, a anterior proprietária, já falecida, e seus filhos tentaram 
recuperar a posse do imóvel, mas não obtiveram êxito.

Requereu o desprovimento do Apelo.

A Procuradoria de Justiça, f. 77/79, não se manifestou a respeito do mérito 
recursal, por não vislumbrar interesse público primário. 

O  Apelo  é  tempestivo  e  dispensado  de  preparo,  por  ser  o  Apelante 
beneficiário da gratuidade judiciária.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

Não tem direito à proteção possessória aquele que se encontra na posse de 
imóvel por mera permissão ou tolerância do proprietário, porquanto tais atos não 
induzem posse, nos termos do art. 1.208, do Código Civil1, e as ações possessórias 
se destinam a proteger tão somente o legítimo possuidor.

O Apelante não se desincumbiu do ônus de provar os requisitos elencados 
pelo art. 927, do CPC2, notadamente sua posse e o suposto esbulho.

Os documentos encartados comprovam que o imóvel em questão era de 
propriedade de Josefa Lima de Carvalho, f. 38, e que, após o falecimento dela, foi 
vendido por seu esposo e seus filhos ao Apelado, f. 42.

As partes, f. 32/34, e as testemunhas, f. 44/45, afirmaram que o esposo da 
anterior proprietária se mudou do Município de Juru há quase trinta anos, deixou o 
Apelante residindo no imóvel e retornou apenas para celebrar a compra e venda.

Todas as testemunhas afirmaram que, durante este período, o imóvel esteve 
sob os cuidados do Apelante e que ele tinha ciência de que lá estava por autorização 
do proprietário, fato de conhecimento também da comunidade local.

Por  outro  lado,  ainda  segundo  os  relatos  das  testemunhas,  o  Apelante 
transferiu  sua  residência,  há  dois  anos,  do  Sítio  Cedro  para  a  zona  urbana  do 
Município de Juru, não havendo elemento que indique que essa mudança se deu em 
razão de turbação ou esbulho possessório.

Assim,  por  não  estarem  comprovados  os  pressupostos  autorizativos  da 
proteção possessória, nada há que se reformar na Sentença.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

1 Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a 
sua  aquisição  os  atos  violentos,  ou  clandestinos,  senão  depois  de  cessar  a  violência  ou  a 
clandestinidade.

2 Art. 927. 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.



É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária de 16 de dezembro de 
2014, com voto, o Exm.° Des. João Alves da Silva, dele participando, além de mim, 
Relator, o Exm.° Juiz Convocado João Batista Barbosa, substituindo o Exm.° Des. 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exm.ª Promotora de 
Justiça convocada Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJPB em João Pessoa,                                                 .

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


