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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.
ANÁLISE  DOS  REQUISITOS DO ARTIGO 561,  DO CPC.
NÃO COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO QUE SE SUSTENTA
NO  MERO  TÍTULO  DA  PROPRIEDADE.  EFETIVO
EXERCÍCIO  DA  POSSE  ANTERIOR  (JUS  POSSESSIONIS)
NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO
CPC. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

- Somente na hipótese de a parte autora comprovar sua posse
anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a
perda da posse, o juiz reconhecerá a pertinência do pedido de
reintegração de posse, nos precisos termos do art. 927, do CPC.
Assim, muito embora a propriedade garanta o jus possidendi,
que  confere  ao proprietário  o  direito  de posse,  este  não se
confunde com o jus possessionis, que é o efetivo exercício da
posse, indispensável em se tratando de ação possessória.

-  Nos  termos  da  mais  abalizada  Jurisprudência  pátria,  “A
reintegração de posse se submete à observância dos requisitos
cumulativos do art. 927 do CPC, quais sejam: posse anterior;
prática do esbulho pelo réu; data desse ato ilícito e a perda da
posse.  A  posse,  em  sendo  fato,  provada  deve  ser.  In  casu,
embora a autora tenha demonstrado a propriedade do bem,
através  da  respectiva  matrícula  imobiliária,  não  logrou
comprovar  minimamente  a  posse  anterior.  Sem  a  prova  da
posse, não há como falar em esbulho”1.

1 TJPB, 00000357120108150371, 1ª CC, Rel. MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, 09/10/2014.



VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 119.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório interposto por Adolfo Joaquim de
Lira e Maria de Fátima Aragão contra sentença proferida pelo MM.  Juízo da Vara
Única da Comarca de Uiraúna nos autos da ação de reintegração de posse c/c pedido
liminar  proposta  pelos  apelantes  em  desfavor  de  José  Francisco  de  Andrade  e
Francisca Cavalcante de Andrade.

Na  sentença  objurgada,  o  douto  magistrado  a  quo  julgou
improcedente o pleito vestibular, por entender pela inobservância, por parte do polo
demandante, dos requisitos prescritos às ações de reintegração de posse, enumerados
no  artigo  927,  do  CPC,  tendo  em  vista  que  a  pretensão  se  funda,  única  e
exclusivamente,  na  propriedade  da  demandante  sobre  o  imóvel  discutido,  não
logrando êxito em demonstrar a posse anterior do bem.

Irresignados,  os  promovente  interpuseram  o  presente  apelo,
pugnando pela reforma da decisão de primeiro grau e consequente procedência dos
pedidos  formulados,  argumentando,  em  suma:  que  a  posse  do  imóvel  restou
comprovada, consoante se denota da Escritura de Compra de Venda acostada aos
autos,  que  a  posse  se  deu  em  virtude  de  decisão  judicial,  que  as  fotografias
comprovam o esbulho praticado.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões  devidamente  apresentadas,  pugnando  pela
manutenção da decisão e o consequente desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta representante da Procuradoria
de  Justiça  em  atuação  nesta  instância  emitiu  seu  parecer,  abstendo-se  de  opinar
quanto ao mérito da demanda.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística
em  disceptação,  cumpre  adiantar  que  o  presente  recurso  não  merece  qualquer
provimento, porquanto a sentença objurgada se afigura irretocável e isenta de vícios.



A esse respeito, mister destacar que a controvérsia submetida a
esta Corte transita em redor da pretensão à reintegração de posse de duas pequenas
glebas de terras de carrasco e baixio,  localizadas no Município de Joca Claudino,
medindo aproximadamente a fração de 4,0 hectares, de propriedade dos apelante,
consoante Escritura Pública de Compra e Venda acostada aos autos. 

Sob referido prisma, examinando-se a conjuntura dos autos à
luz do ordenamento jurídico pátrio em vigência, exsurge, inicialmente, como é de
conhecimento geral, que as vias processuais das ações possessórias são utilizadas no
intuito de se obter proteção ao fato jurídico posse em face de atos praticados por
terceiros caracterizadores de esbulho ou turbação. Assim sendo, o possuidor tem a
faculdade  de  utilizar-se  da  ação  possessória  para  proteger  a  posse  que  lhe  fora
indevidamente extirpada, ou seja, que lhe fora turbada ou esbulhada.

Nesse  diapasão,  afigura-se  importante  asseverar  que  não  se
deve  olvidar  que,  para  a  concessão  da  medida  da  reintegração  de  posse,  faz-se
necessário  que  os  autores  comprovem  juntamente  com  a  peça  vestibular  ou  em
audiência de justificação prévia a observância dos requisitos do art.  561, do CPC,
mandamento legal o qual determina incumbir ao autor provar: 

“Art. 561.  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, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Mostra-se  inequívoco,  portanto,  que  somente  na  hipótese
específica de a parte autora comprovar a sua posse anterior sobre o bem objeto da
actio, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, o juiz ficará
legitimado a reconhecer a pertinência do pedido de reintegração de posse.

Nessa  esteira  acima  referendada,  é  de  extrema  relevância
denotar que de nada serve a comprovação da propriedade do imóvel se a autora da
ação de reintegração de posse não trouxerem aos autos provas suficientes de que, à
época do esbulho, detinham a posse do bem a ser reintegrado.

Com efeito, emerge que, embora a propriedade garanta o  jus
possidendi, que confere ao proprietário o direito de posse, o mesmo não se confunde,
sequer, com o jus possessionis, que é o efetivo exercício da posse, indispensável em se
tratando de ação possessória, nos termos da processualística vigente. 

Não  menos  certo  é  que  o  não  exercício,  de  fato,  da  posse
acarreta, inevitavelmente, sua perda, razão pela qual, ainda em casos em que haja a



cláusula  constituti, não se dispensa a comprovação de que, à época do esbulho, os
autores da possessória detinham a posse efetiva do imóvel, como dito alhures.

A esse respeito, nossa melhor doutrina revela que:

“Imprescindível, pois, a efetiva existência de posse anterior à sua
moléstia,  que  deve  ser  demonstrada,  pelo  autor,  nos  termos  do
inciso I do art. 927 do CPC, uma vez que o escopo precípuo da ação
de reintegração é afastar a posse atual exercida pelo esbulhador, que
se instalou em lugar daquela violada. Não é cabível, assim, a ação
reintegratória quando pretende o autor adquirir posse que nunca
teve, ou a que tenha perdido, por não mais exercer o poder sobre o
bem, de forma voluntária (pelo abandono),  como previsto no art.
1.196 do CC. Ou seja, aquele que jamais exerceu poder de fato sobre
a coisa,  ou aquele que, por vontade própria,  deixou de exercê-lo,
intencionalmente, não pode pretender a posse que se encontra em
mãos de outrem, através da ação reintegratória2.”

À luz de tal entendimento, pois, emerge a exatidão da sentença
objurgada  que  decidira  pela  improcedência  da  pretensão  vestibular,  posto
notadamente que a arguição autoral não é hábil a conferir supedâneo ao deferimento
da via reintegratória da posse, porquanto a inequívoca comprovação da propriedade
não  é  suficiente  a  esse  respeito,  mormente  quando  não  há  qualquer  indício  no
sentido de que os autores, ora apelantes, já detiveram a posse do bem reclamado.

Corroborando a inteligência em apreço, basta consignar que as
provas  produzidas  são  assentes  em  comprovar  que  o  imóvel  pretendido  pela
recorrente, qual seja duas pequenas glebas de terras de carrasco e baixio, localizadas
no Município de Joca Claudino, medindo aproximadamente a fração de 4,0 hectares,
nunca estiveram sob sua posse.

Nesse viés, como bem asseverou a Magistrada processante em
diversos trechos do seu decisum:

“Note-se que apenas  o  documento encartado aos autos  não
tem o condão de demonstrar a posse do autor”

“Desta  feita,  não  se  pode  reintegrar  a  posse  daquilo  que
nunca  lhe  pertenceu.  Claro  está  que  o  autor  nunca  teve  a
posse aqui relatado e debatido”.

“A simples declaração do antigo vendedor não afasta o ônus
do autor provar o direito a posse. Há nos autos em favor do
autor apenas a palavra do antigo vendedor que já litigou em
juízo com o promovido anteriormente, vide sentença de fls.

2 CIMARDI, Cláudia Aparecida. Proteção Processual da Posse. 2ª ed. Ed. Revista dos Tribunais, 2007, p. 145/146.



20/23,  com  área  de  1,5  hectare,  enquanto  que  a  área  aqui
discutida é de 4,0 hectares, daí a flagrante contradição.”

“Incumbiria o autor ocmprovar a perda da posse. Entretanto,
não a comprovou. Não há nos autos qualquer evidência da
precisa  data  da  perda  da  posse  pelo  autor  ou  sua  efetiva
perda. Unanimemente a prova oral elucidou que não se trata
de invasão de terras alheias, como dito na petição inicial. O
exame dos depoimentos das testemunhas só vêm a corroborar
o que ficou claro naquilo que diz o promovido. A sua total
independência, não sendo a sua posse precária ou transitória,
na condição de possuidor, não de mero detentor”.

Desta feita, emerge que, ainda que tenha restado comprovada a
propriedade do bem, o polo autoral não se desincumbira de ônus sobre si recaído,
qual seja o de demonstrar a posse do imóvel à época do suposto esbulho, nos termos
do artigo 373, inciso I, combinado com o artigo 561, ambos do CPC.

Em outras palavras, resta patente que, muito embora, com os
documentos  juntados,  fique  comprovada  a  propriedade  do  imóvel,  não  restou
comprovada a sua posse efetiva, a qual, repita-se, indispensável para o êxito da ação
possessória. A esse respeito, assim já decidiram os Tribunais pátrios:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DOS  REQUISITOS
CONTIDOS  NO  ART.  927  DO  CPC.  POSSE  NÃO
CONFIGURADA.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  ¿...No
presente caso, o autor/apelante, na inicial, apresentou a Escritura de
Compra e Venda do Imóvel (fls. 06/08), objetivando demonstrar ser
possuidor da propriedade acima descrita, porém, percebe-se que tal
documento não se mostra suficiente para demonstrar a sua posse
anterior do imóvel. O apelado, por sua vez, juntou documentos (fls.
18/20), tais como faturas de luz e Termo de Recebimento da Cisterna
do P1MC, comprovando que desde pelo menos o ano de 2003 estão
na  posse  do  bem  reivindicado...¿.  ¿...A  reintegração  de  posse  se
submete à observância dos requisitos cumulativos do art.  927 do
CPC, quais sejam: posse anterior; prática do esbulho pelo réu; data
desse ato ilícito e a perda da posse. A posse, em sendo fato, provada
deve  ser.  In  casu,  embora  a  autora  tenha  demonstrado  a
propriedade do bem,  através  da respectiva matrícula  imobiliária,
não logrou comprovar minimamente a posse anterior. Sem a prova
da  posse,  não  há  como  falar  em  esbulho.  Fungibilidade  entre
demanda possessória e petitória. Inviabilidade. Precedentes. Ação3.

APELAÇÃO.  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  AUSÊNCIA  DOS

3TJPB - 00000357120108150371, 1ª Câmara Cível, Rel. DES MARCOS CAVALCANTI ALBUQUERQUE, 09-10-2014.



PRESSUPOSTOS DO  ART.  927  DO  CPC.  POSSE  ANTERIOR  E
ESBULHO.  PRETENSÃO  BASEADA  EM  DIREITO  DE
PROPRIEDADE.  Em  que  pese,  no  caso,  a  parte  autora  tenha
acostado ao feito prova de que adquiriu a propriedade, não logrou
êxito em demonstrar a posse anterior sobre o imóvel e que a perdeu
em  face  de  esbulho  perpetrado  demandado.  Art.  927  do  CPC.
Descabe a restituição do imóvel na forma postulada, posto que forte
em direito de propriedade. APELAÇÃO DESPROVIDA4.

RECURSO  DE  AGRAVO.  DECISÃO  TERMINATIVA  EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR DA AGRAVANTE
SOBRE  O  IMÓVEL  RECLAMADO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
MANEJO DE POSSESSÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Insurge-
se a Agravante contra a decisão terminativa que negou seguimento
a recurso de apelação por ela interposto,  por ser manifestamente
improcedente e estar em confronto com jurisprudência consolidada
desta Corte. 2. Não impressionam os argumentos da agravante de
que  exercia  a  posse  do  imóvel  até  o  esbulho  praticado  pelo
agravado.  Com  efeito,  o  conjunto  probatório  carreado  aos  autos
atesta que a agravante não exercia a posse do imóvel em questão ao
tempo em que o agravado nele estabeleceu sua moradia, tampouco
há  qualquer  prova  que  indique  que,  em  qualquer  momento
anterior,  a  recorrente  chegou a  exercer  a  sua posse.  3.  Para  além
disso, como bem consignado na decisão monocrática combatida, os
depoimentos  das  testemunhas  são  unívocos  em  atestar  que  o
imóvel em comento encontrava-se completamente abandonado ao
tempo em que o autor o invadiu, fato este que ocorreu há mais de
dez anos.  Em seus depoimentos,  as  testemunhas afirmaram que,
antes  da  invasão  do  apelado,  o  terreno  não  era  cercado,  estava
abandonado  e  cheio  de  lixo  e  mato.  Deste  modo,  não  merecem
acolhida as alegativas da agravante de que exercia a manutenção e
vigilância  do  terreno  em  epígrafe,  máxime  quando  o  autor  nele
habitava  há  mais  de  10  anos,  sem  haver  noticia  de  qualquer
insurgência por parte da agravante. 4. Agravo improvido. Decisão
unânime5.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE -  INCUMBÊNCIA DO AUTOR DE PROVAR OS FATOS
CONSTITUTIVOS  DE  SEU  DIREITO  -  AUSÊNCIA  DE
CONFIGURAÇÃO  (PROBATÓRIA)  DA  CAUSA  DE  PEDIR
ESPECÍFICA:  POSSE DO AUTOR E ATO DE ESBULHO (PELO
RÉU)  -  INCABÍVEL  A  OPOSIÇÃO  DE  EXCEÇÃO  DE
PROPRIEDADE - RECURSO PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
1)  Para  conceder-se  a  liminar  de reintegração,  haveriam de  estar
presentes  os  requisitos  do  art.  927,  sendo  que  é  ônus  da  autora
comprová-los. A invocação do título de domínio, sem manifestar-se

4 TJRS, 70057718066, 20ª CC, Rel. Glênio José W. Hekman, 30/07/2014.
5 TJ-PE - AGV: 0021003-46.2012.8.17.0000, Relator: Jones Figueirêdo, Data de Julgamento: 29/11/2012, 4ª Câmara Cível.



acerca da exteriorização dos poderes inerentes a tal (fruição, gozo,
disposição e uso), não a desincumbe de seu ônus processual. 2) Das
alegações  de  construção  irregular  em  área  de  sua  propriedade,
sobressai, considerando o contexto de carência de provas acerca dos
requisitos do art. 927 do CPC (posse da autora e esbulho da ré), que
aquela,  conquanto  proprietária,  não  deu  ao  imóvel  destinação
condizente  com  sua  função  social,  relegando-o,  ao  revés,  ao
abandono6.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Ocupação de lotes - Abandono dos
terrenos  pelo  proprietário  -  Inexistência  de  ato que  configurasse
interesse de cuidado com a coisa - Litígio de natureza possessória e
não petitória  -  Má-fé  dos  possuidores  inexistente  -  Esbulho não
caracterizado - Inteligência do art.  1.210, § 2º,  do Código Civil de
2002 - Ação improcedente - Decisão mantida7.

Possessória  Reintegração  de  posse  Improcedência  -  Alegação  de
invasão do imóvel pertencente ao demandante Posse anterior deste
não provada Imóvel que permaneceu por muito tempo desocupado
pela demandante, configurando estado de abandono - Esbulho não
configurado Aquisição da propriedade do imóvel insuficiente para
ensejar a proteção possessória postulada Requisitos do art. 927 do
CPC  não  demonstrados  Improcedência  da  ação  que  deve  ser
mantida  -  Recurso  da  autora  improvido.  Possessória
Admissibilidade da alegação de usucapião como matéria de defesa
Descabimento, contudo, de seu reconhecimento no julgamento da
lide, com a declaração de domínio em favor da contestante Recurso
desta também improvido8.

Por  fim,  no  tocante  à  afirmação  de  que  houve a  invasão  da
propriedade, tenho que a prova colacionada também é insuficiente, já que se a prova
testemunhal produzida no primeiro grau é contraditória nesse sentido. 

Destarte, não tendo sido comprovada a posse anterior por parte
da autora, elemento este indispensável em se tratando de ação possessória, deve o
pedido inicial  de reintegração de posse ser julgado improcedente,  consoante bem
entendeu o magistrado processante.

Em  razão  de  todas  as  considerações  tecidas  acima,  nego
provimento ao recurso apelatório,  mantendo incólumes todos os exatos termos da
sentença de primeiro grau vergastada. É como voto.

DECISÃO

6 TJ-PE - AG: 231200800053790, Relator: Eduardo Augusto Paura Peres, Data de Julgamento: 05/11/2009, 6ª Câmara Cível.
7 TJ-SP - APL: 0010042-46.2006.8.26.0278, Rel. Sebastião Junqueira, 01/10/2012, 19ª Câmara de Direito Privado, 09/10/2012.
8 TJ-SP - APL: 0132906-70.2008.8.26.0002, Relator: Thiago de Siqueira, 25/07/2012, 14ª Câmara de Direito Privado, 01/08/2012.



A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do Relator.

 Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, os Exmos. Des. João Alves da Silva (Relator),
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de março de 2018.

João Pessoa, 14 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


