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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0000069-50.2010.815.0111.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Cabaceiras.
RELATOR: Dr. Marcos Coelho de Salles, Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira.
APELANTES: Antônio Julião Gonçalves e outro. 
ADVOGADO: Leonildo Apolinario de Macedo.
APELADO: Filemon de Souza Lima.
ADVOGADO: José Osenaldo de Castro.

EMENTA: AÇÃO POSSESSÓRIA. DISPUTA DE ÁREA DE IMÓVEL RURAL 
CUJAS  LIMITAÇÕES  NÃO  ESTÃO  EXPRESSAS  NA  RESPECTIVA 
ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MARCOS DIVISÓRIOS. PRODUÇÃO 
DE  PROVA  TESTEMUNHAL.  PROPRIEDADE  DO  AUTOR  ENTENDIDA 
COMO  PROVADA  PELO  JUÍZO  SENTENCIANTE.  PROCEDÊNCIA  DO 
PEDIDO.  APELAÇÃO  DOS  RÉUS.  PRELIMINAR  DE  FALTA  DE 
DIALETICIDADE  ARGUIDA  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  REJEIÇÃO. 
POSSE  DEFENDIDA  EXCLUSIVAMENTE  COM  BASE  NO  TÍTULO 
DOMINIAL.  IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DO  STJ.  REFORMA DA 
SENTENÇA. PROVIMENTO. 

Rejeita-se  a  preliminar  de  falta  de  dialeticidade  agitada  pelo  Ministério  Público 
quando  o  recurso,  embora  tenha  repisado  alguns  argumentos  da  Contestação, 
impugna a Sentença de modo dialético.

“Em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do 
imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em 
ação  possessória  (STJ,  AgRg  no  REsp  1389622/SE,  Rel.  Ministro  Luis  Felipe 
Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento, referente à Apelação 
Cível de n.º 0000069-50.2010.815.0111, em que figuram como Apelantes Antonio 
Julião Gonçalves e outro e como Apelado Filemon de Souza Lima.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando o voto do Relator, rejeita a preliminar e no mérito, dar provimento 
ao Apelo.

VOTO.

Antônio  Julião  Gonçalves  e José  de  Arimatéia  da  Silva interpuseram 
Apelação  contra  a Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de 
Cabaceiras, f. 176/179, nos autos da Ação Possessória intentada em seu desfavor por 



Filemon de Souza  Lima,  que  julgou procedente  o  pedido,  condenando-os  a  se 
absterem  de  turbar  a  posse  do  Autor  de  parte  de  um  imóvel  rural  situado  no 
Município de São Domingos do Cariri, ao fundamento de que o Promovente, ora 
Apelado, provou o domínio da gleba em discussão. 

Em suas razões, f.  182/188, alegaram que a Sentença se baseou em planta 
confeccionada unilateralmente pelo Autor, que a porção de terra discutida não está 
demarcada, reputando ser imperativo o ajuizamento de uma ação demarcatória e não 
uma ação possessória, e que o julgamento está dissociado das provas produzidas, 
pugnando, ao final, por sua reforma para que o pedido seja julgado improcedente.

Nas Contrarrazões, f. 191/193, o Apelado alegou que provou a turbação de sua 
posse e que é o legítimo proprietário do imóvel, pelo que requereu o desprovimento 
recursal.

A Procuradoria de Justiça, f. 199/201, opinou pela negativa de seguimento do 
Recurso, ao fundamento de que os Apelantes limitaram-se a repetir o que havia sido 
alegado na Contestação.

É o Relatório.

O Apelo, embora tenha repisado alguns argumentos da Contestação, impugnou 
a Sentença de modo dialético,  razão pela qual rejeito a preliminar agitada pelo 
Ministério Público.

O  Recurso  é  tempestivo  e  dispensado  de  preparo,  pelo  que,  presentes  os 
demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

O Autor  alegou que é  proprietário  de um imóvel  rural  e que teve a  posse 
turbada pelos Réus ao realizar, em 20 de janeiro de 2010, uma operação de limpeza e 
derrubada de  árvores  em determinada área,  ocasião  em que os  Promovidos,  ora 
Apelantes, reclamaram a posse daquele espaço, motivo pelo qual intentou a presente 
Ação de Manutenção de Posse.

O  pedido  foi  julgado  procedente  com  base,  exclusivamente,  na  prova  da 
propriedade  do  imóvel  rural,  raciocínio  incompatível  com  a  natureza  da  ação 
possessória manejada, que enseja, tão somente, o debate relativo ao domínio fático 
sobre o bem.

O  Juízo,  embasando-se  em  um  critério  puramente  dominial,  declinou  os 
seguintes fundamentos, in verbis, f. 177/178:

Através da Escritura Pública de Compra e Venda (fotocópia acostada às fls. 05/10), o 
promovente  comprovou  a  propriedade  indicada  como  turbada  pelos  promovidos, 
corroborada pelo levantamento topográfico de fl. 11.

Considerando que a Escritura Pública foi contestada de forma genérica, bem como os 
promovidos não juntaram qualquer documento comprobatório de domínio do imóvel 
em discussão, não há controvérsia sobre a Escritura Pública do promovente, posto 



que tal fato não foi contestado expressa e especificamente (arts. 302 e 334, III, do 
CPC).

O STJ firmou o entendimento de que somente se admite a discussão dominial 
em ação possessória quando as posses controvertidas são amparadas unicamente em 
alegação de propriedade por ambas as partes, não sendo esta a hipótese dos autos1.

Ilustrando o entendimento, colaciono a seguinte ementa do STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL. 
AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  PEDIDO  DE  USUCAPIÃO 
FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.  RECONHECIMENTO 
DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
1.  Esta  Corte  Superior  já  decidiu  que,  em  sede  de  ação  possessória  é  inviável  a 
discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, 
ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes.
2. Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar 
a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art.  
923 do CPC).
3. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro 
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014).

O Autor  limitou-se  a  instruir  a  Inicial  com cópia  da  Escritura  Pública  do 
terreno, em cujo texto, inclusive, não há individualização precisa dos seus limites.

Os depoimentos colhidos ao longo da instrução, f. 132/135, evidenciaram que 
as terras ocupadas pelas partes litigantes são limítrofes e que não há divisão física 
entre  elas,  externando  alguns  depoentes  que  a  área  discutida  é  realmente  de 
propriedade do Autor, não se produzindo, contudo, qualquer prova a respeito de sua 
posse.

Colaciono,  para  um  melhor  esclarecimento,  os  seguintes  excertos  de 
depoimentos colhidos:

“(...)  que  após  o  fato,  tomou  conhecimento  por  terceiros  que  a  área  realmente 
pertencia ao autor; que desde que conhece o autor, esta área pertence a ele; que não 
existe marcação ou divisa, do seu conhecimento, na área de terra onde se encontrava 

1 AGRAVO  REGIMENTAL.  PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA.  REEXAME  DE  PROVAS. 
SÚMULA 7. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 535 
DO CPC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA 
DECISÃO AGRAVADA. [...] - Em se tratando de ação possessória, descabe discussão sobre domínio, 
exceto se os litigantes disputam a posse alegando propriedade ou quando duvidosas ambas as posses 
suscitadas.  Precedentes.  […] (STJ, AgRg no REsp 885.930/MT, Rel.  Ministro Humberto Gomes de 
Barros, Terceira Turma, julgado em 27/03/2008, DJe 19/05/2008).

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÕES  POSSESSÓRIAS. 
RECONHECIMENTO  DE  DOMÍNIO.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  7/STJ.  AGRAVO 
REGIMENTAL IMPROVIDO. […] 2. A proteção possessória independe da argüição de domínio, salvo 
se ambos os litigantes disputam a posse com base na alegação de propriedade ou quando há dúvidas 
quanto a posse, o que não ocorre no caso vertente, em que não se vislumbra a litigância do desfrute 
possessório a título de domínio e exclusivamente a este título. 3. Agravo regimental improvido (STJ, 
AgRg no Ag 534.868/CE, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado em 16/08/2007, 
DJ 27/08/2007, p. 257).



trabalhando” - Severino Henrique dos Santos, testemunha arrolada pelo Autor.

“que tem conhecimento que o autor é proprietário das terras desde meados de 1940” - 
Rinaldo Oliveira de Almeida, testemunha arrolada pelo Autor.

“que as terras das partes são paralelas e vão do Rio Paraíba atravessando a cidade em 
direção  a  serra  do  norte;  (…)  que  a  casa  do  promovido,  dentro  das  terras  dos 
herdeiros, é vizinha onde foi realizado o desmatamento; que da casa do promovido ao 
local  onde  estava  sendo  tirada  se  distancia  aproximadamente  30  metros;  que  o 
promovido José de Arimatéia também é herdeiro das terras por ser neto do finado 
José Martinho” - José Pinheiro da Silva, testemunha arrolada pelos Réus.

“(...) ao se dirigir ao local onde eram retiradas as madeiras, verificou-se que tratava 
de terras dos promovidos e que este (sic) sempre trabalharam nesta área e que nunca 
viu o promovente trabalhando na área; que os promovidos trabalharam com tijolo a 
referida  área;  (…) que  tem conhecimento  que  as  terras  das  partes  são  paralelas, 
nascem no Rio Paraíba, atravessam a cidade com destino aos Tanques; (…) que da 
casa do promovido para o local onde estava sento (sic) retirada a madeira se distancia 
aproximadamente 150 metros; que a casa de Antônio Julião é na área urbana; que não 
sabe informar se é dentro das terras do promovido” - Euclides Alves de Queiroz,  
testemunha arrolada pelos Réus.

 O depoimento de Luís Gonçalves Santos, testemunha referida, esclarece, com 
solidez,  que  o  Autor,  à  época  dos  fatos,  não  dominava faticamente  aquela  área, 
deixando de cercá-la e de tomar os cuidados de vigilância próprios de sua alegada 
condição de proprietário.

Traz-se à colação o seguinte excerto elucidativo, f. 160:

“que as catorze braças dos promovidos se situam vizinhas ao imóvel do autor; (…) 
que, mostrando a planta de fls. 17 ao depoente e indagado a este quem detinha a 
posse da área destacada na referida planta, este informou que pertencia ao autor; (…) 
os promovidos construíram casas nas partes de terra que herdaram; que a casa do 
primeiro promovido se distancia aproximadamente trinta metros da área pertencente 
ao autor; (…) que a área destacada nas fls. 17 não era cercada e era utilizada por 
todos os tinham (sic) propriedade naquela região como pasto para animais, que, 
em  nenhum  momento,  o  autor  chegou  a  pedir  a  terceiros  para  que  não 
utilizassem aquela terra como pasto. 

Embora seja indiscutível que o Autor seja o proprietário do imóvel rural “São 
Domingos”,  não  houve  a  produção  de  qualquer  prova  de  sua  posse  sobre  o 
individualizado espaço objeto do conflito, o que impõe a reforma da Sentença para 
que o pedido seja julgado improcedente. 

Ainda que se partisse de um critério  puramente dominial,  frisa-se que não 
existe registro dos limites do bem na Escritura, f. 12/16, não há cercas ou outros 
marcos divisórios em relação ao imóvel confrontante e não foi requerida perícia para 
uma fidedigna demarcação entre os terrenos, de sorte que até mesmo a propriedade 
da gleba disputada não pode ser afirmada com segurança, haja vista que foi atestada 
unicamente  por  testemunhas  que  não  têm conhecimento  técnico  e  simplesmente 
externaram suas impressões pessoais consoante critérios subjetivos.



Posto  isso,  conhecida  a  Apelação  e  rejeitada  a  preliminar  de  falta  de 
dialeticidade agitada de ofício pelo Ministério Público, dou-lhe provimento para 
reformar a Sentença e julgar o pedido improcedente, condenando o Autor ao 
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 
R$  1.000,00,  observado  o  teor  do  art.  12,  da  Lei  n.°  1.060/50,  por  ser 
beneficiário da gratuidade judiciária. 

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 participando, além deste Relator, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza 
(Juiz  convocado  para  substituir  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


