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ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0100393-91.2009.815.0011.
ORIGEM: 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR:  Dr.  Marcos  Coelho  de  Salles  –  Juiz  Convocado  para  substituir  o  Des.  Romero 
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AGRAVANTE: Alexandre Marques da Silva.
ADVOGADO: Guthemberg Cardoso Agra de Castro.
AGRAVADO: Cícero Carneiro.
ADVOGADO: Alex Souto Arruda.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 
POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR. POSSE. BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃODA PRESENÇA DOS  REQUISITOS  EXIGIDOS  PELO  ART. 
927,  DO  CPC.  MANUTENÇÃO  DA DECISÃO  QUE REVOGOU  A LIMINAR 
ANTERIORMENTE CONCEDIDA. DESPROVIMENTO.  

Para que a liminar de reintegração de posse seja concedida, faz-se necessário que o 
Autor demonstre o preenchimento dos requisitos elencados no art. 927, do Código de 
Processo Civil.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo de 
Instrumento  n.º  0100393-91.2009.815..0011,  em  que  figuram  como  Agravante 
Alexandre Marques da Silva e como Agravado Cícero Carneiro.

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

VOTO.

Alexandre Marques da Silva interpôs Agravo de Instrumento sem pedido de 
efeito suspensivo, contra a Decisão do Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de 
Campina Grande, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse por ela ajuizada em 
face de  Cícero Carneiro, revogou a liminar possessória anteriormente concedida em 
seu favor.

Em suas razões recursais, f. 02/07, alegou que no ano de 2007, adquiriu, por 
meio de Contrato de Compra e Venda,  o  terreno localizado na Rua Severina Monteiro  
Viana,  Bairro  Centenário,  Campina  Grande,  da  Loja  Maçônica  Regeneração 
Campinense, em que passou a edificar a sua moradia e de sua família.

Argumentou que em 04 de junho de 2009, ao tomar conhecimento de que Cícero 
Carneiro, ora Agravado, tomou posse indevidamente do referido imóvel, ingressou com 
a Ação de Reintegração de Posse, e que, após a concessão da liminar, determinando a 
expedição do respectivo Mandado de Reintegração de Posse, o Juízo  a revogou, ao 
interpretar  equivocadamente  os  institutos  da  propriedade  e  da  posse,  quando 
fundamentou a Decisão na existência de cláusula contratual em que prever que a Loja  
Maçônica Regeneração  Campinense só poderia repassar a propriedade do imóvel em 
litígio ao Autor/Agravante, em caso de haver trânsito em julgado da sentença prolatada 
nos autos da Ação de Usucapião, que seria por ela intentada. 



Requereu o provimento do Recurso para que, reformando o decisum agravado, 
os efeitos da decisão que anteriormente concedeu a liminar de reintegração de posse  
sejam convalidados.

Após  a  Decisão  que  monocraticamente  negou  seguimento  ao  Agravo,  por 
entender que restou ausente cópia da Certidão de intimação para fins de averiguação da 
tempestividade recursal, f. 423, houve a retratação, determinando o processamento do 
recurso, f. 444/446..

Intimado, f. 450,  o Agravado na apresentou as Contrarrazões, Certidão de f.  
454.

O Juízo informou que o Agravado com o estatuído no art. 526, CPC, e ratificou 
os termos do decisum agravado, f. 452/453.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem 
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil. 

É o Relatório.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade  recursal,  conheço  do 
Recurso. 

A Decisão Agravada foi calcada no entendimento de que, como a Cláusula 5ª 
do Contrato Particular de Compra e Venda celebrado entre o Agravante e a Loja 
Maçônica Regenaração Campinense,  expressamente consignou que a lavratura da 
Escritura  Definitiva  do  imóvel  estaria  condicionada  à  decisão  final  da  Ação  de 
Usucapião  por  ela  ajuizada  –  tendo  havido  julgamento  desfavorável  à  Loja 
Maçônica, por considerar o imóvel bem público – o contrato não se aperfeiçoou, 
afastando, por consequência, a comprovação da posse do imóvel em litígio por parte 
do Recorrido. 

A ação  possessória  é  o  meio  processual  utilizado  no  intuito  de  se  obter 
proteção  à  posse,  em  face  de  atos  praticados  por  terceiros,  caracterizadores  de 
esbulho ou turbação, nos termos do art. 9261, do Código de Processo Civil.  

É entendimento dos Tribunais de Justiça de Minas2 e do Rio Grande do Sul3 

1 Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de  
esbulho.

2 AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  LIMINAR.  NÃO  PREENCHIMENTO  DOS 
REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. INDÍCIOS DE COMPOSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 
PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Como se sabe, a ação possessória é 
meio processual utilizado no intuito de se obter proteção ao fato jurídico posse, em face de atos 
praticados por terceiros, caracterizadores de esbulho ou turbação. Assim, o possuidor tem a faculdade 
de utilizar-se da ação possessória para proteger a posse que lhe é turbada ou esbulhada. 2. Por outro 
lado,  para  que  a  reintegração  de  posse  seja  concedida,  faz-se  necessário  que  o  autor  da  ação 
demonstre o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 927 do Código de Processo Civil. 3. A 
ação possessória admite exclusivamente a discussão relativa a posse, sendo certo que a discussão 
relativa a propriedade deverá ser realizada em ação própria. 4. Na composse, duas ou mais pessoas  
têm a posse sobre a mesma coisa,  no mesmo grau e plano jurídico,  não podendo um possuidor  
excluir a posse do outro. 5. Se o caso demanda dilação probatória, em face da existência de indícios  
de que as partes têm composse do imóvel, não pode ser deferida a liminar de reintegração de posse 
em  favor  da  parte  autora.  6.  Dar  provimento  ao  recurso  (TJ/MG,  12ª  Câmara  Cível,  AI 
10090130022396001, Rel. Domingos Coelho, julgado em 06/02/2014).

3 AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR PELA 
AUTORA E DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU. REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 927 
E  INCISOS  DO  CPC.  ALEGANDO,  OUTROSSIM,  A AUTORA QUE  É  POSSUIDORA EM 



o  de  que,  para  que  a  liminar  de  reintegração  de  posse  seja  concedida,  faz-se 
necessário  que  o  Autor  demonstre  o  preenchimento  dos  requisitos  elencados  no 
CPC, art. 9274, demonstrando, de plano, a posse sobre o bem litigioso, a turbação ou 
o esbulho praticado pelo réu e a data da turbação ou do esbulho. 

Na hipótese,  não se vislumbra  a  comprovação de que  o Agravante  tenha 
exercido posse exclusiva sobre a área em litígio, porquanto o imóvel em questão está 
sendo objeto de discussão em três outras ações cíveis, as registradas sob os números 
001.2007.027.108-3, f. 34, 001.2009.025.169-3, f. 91, e, 001.2011.018.921-2, f. 225, 
em que se discutindo a sua posse e/ou propriedade.

A conclusão do Magistrado foi calcada, como mencionado, no entendimento 
de que o imóvel não pode ser escriturado, porquanto a Loja Maçônica de quem o 
Agravante  adquiriu  o  bem,  saiu  perdedora  da  ação  de  usucapião,  em  que  foi 
discutida  a  sua  propriedade,  fato  esse  que  somente  chegou  ao  conhecimento  do 
julgador após o apensamento dos referidos processos.      

Como para a concessão de liminar da proteção possessória são necessários os 
requisitos previstos no art. 927, CPC, não tendo o Autor/Agravante comprovado a 
sua posse, a manutenção da decisão agravada que a revogou é medida que se impõe. 

Posto isso, conhecido o Agravo de Instrumento, nego-lhe provimento.  

É o voto. 

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 09 de setembro de 
2014, conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca 
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exmo.  Des.  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º  Dr.  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz 
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva). Presente à sessão a Exm.ª 
Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator

RAZÃO  DE  SER  TAMBÉM  PROPRIETÁRIA,  TAMBÉM  ESSE  FATO  NÃO  RESTOU 
DEMONSTRADO,  JÁ  QUE  A TITULARIDADE  DO  IMÓVEL É  DE  TERCEIRA PESSOA. 
REPERCUSSÃO  ECONÔMICA:  GRAU  MÍNIMO,  LEVANDO  EM  CONTA  O  VALOR 
ATRIBUÍDO À CAUSA. APELAÇÃO IMPROVIDA (TJ/RS, 17ª Câmara Cível, Apelação Cível Nº 
70052081981, Relª. Elaine Harzheim Macedo, julgado em 13/12/2012). 

4 Art. 927. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;  
III - a data da turbação ou do esbulho; (…).


