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EMENTA:  AÇÃO  DE  MANUTENÇÃO  DE  POSSE. ALEGAÇÃO  DA
AUTORA DE POSSE ANTERIOR E DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO.  IMÓVEL ADQUIRIDO PELA
PROMOVENTE  MEDIANTE  FINANCIAMENTO  PERANTE  A  CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO PACTO.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM, POSTERIORMENTE ADQUIRIDO
PELO  PROMOVIDO  EM  HASTA  PÚBLICA.  LEGALIDADE  DO
PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  RECONHECIDO  NOS  AUTOS  DE
AÇÃO  ORDINÁRIA  QUE  TRAMITOU  PERANTE  A  JUSTIÇA  FEDERAL.
POSSE  EXERCIDA  PELA  AUTORA  QUE  SE  AFIGURA  INJUSTA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  MANUTENÇÃO.  DISCUSSÃO  ACERCA  DE
PROPRIEDADE EM AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE A
CONTROVÉRSIA SEJA FULCRADA EM ALEGAÇÕES DE DOMÍNIO. POSSE
DEFERIDA A QUEM DETIVER O DOMÍNIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
Nº  487,  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL. APELO  PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, desde que
restem devidamente comprovadas a posse, a turbação, a data de sua ocorrência e a
continuação da posse, embora turbada.

2. Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste
for ela disputada (Súmula/STF nº 487).

3. “A proteção possessória independe da arguição de domínio, salvo se ambos os
litigantes disputam a posse com base na alegação de propriedade.” (Apelação nº
0000094-10.2012.8.12.0036,  1ª  Câmara  Cível  do  TJMS,  Rel.  Marcelo  Câmara
Rasslan. j. 06.12.2016)

4. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

5. “A posse injusta (art. 1.200, do CC) não pode ser protegida, por meio das ações
possessórias,  contra  o  possuidor  legítimo,  ou  seja,  aquele  frente  a  quem  se
configuram os vícios da violência, clandestinidade ou precariedade.” (Processo nº
1237838-6, 17ª Câmara Cível do TJPR, Rel. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho.
j. 11.11.2015, unânime, DJ 11.12.2015)

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação



Cível  n.º  0000117-41.2013.8.15.0131,  em que figuram  como Apelante  Fábio  de
Oliveira Dantas e como Apelada Maria Lúcia de Albuquerque.

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  dar-lhe
provimento para reformar a Sentença e julgar improcedente o pedido.

VOTO.

Fábio de Oliveira Dantas interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada
pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Cajazeiras, f. 191/194, nos autos da Ação de
Manutenção  de  Posse  em  seu  desfavor  intentada  por  Maria  Lúcia  de
Albuquerque,  que  julgou procedente  o  pedido,  determinando  a  manutenção  da
posse do imóvel localizado na Rua Arsênio Rolim Araruna, nº 601, na Cidade de
Cajazeiras/PB, em favor da Apelada, ao fundamento de que ela demonstrou ter a
posse, ainda que indireta, do bem em questão, bem como a turbação praticada pelo
Apelante,  condenando-o  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  honorários
advocatícios arbitrados na quantia de R$ 1.000,00.

 
Em suas razões recursais, f. 200/207, alegou que a Apelada não possui a

posse justa e de boa-fé do imóvel, posto que, em seu dizer, perdeu sua propriedade
em razão do inadimplemento das parcelas do contrato de financiamento do bem
perante a Caixa Econômica Federal, que o levou a leilão em hasta pública, pelo que
sustenta a ilegalidade da manutenção de sua posse em favor da Recorrida.

Afirmou que, conquanto a Apelada tenha conseguido provimento judicial em
sede de Ação Cautelar obstando a alienação do imóvel, referida Decisão perdeu a
eficácia  em  face  do  não  ajuizamento  da  Ação  Principal  no  prazo  legalmente
previsto, argumentando que, por esse motivo, o bem foi adquirido por ele de forma
legítima, tendo, inclusive,  efetivado sua adjudicação extrajudicial  no Cartório de
Registro de Imóveis.

Asseverou que, como a Recorrida não possui mais a propriedade do bem,
não pode, com base nela, deter sua posse,  a qual somente poderá ser deferida a
quem detiver o domínio do imóvel, requerendo, ao final, o provimento do Apelo e a
reforma da Sentença, para que o pedido seja julgado improcedente.

Contrarrazoando,  f.  235/240,  a  Apelada  sustentou  a  nulidade  do  negócio
jurídico mediante o qual o Apelante adquiriu o imóvel, apontando como vício a
proibição imposta pela Decisão Judicial que determinou à Caixa Econômica Federal
que se abstivesse de levar o bem em hasta pública, bem como a ausência de sua
citação válida no procedimento administrativo de leilão, motivo pelo qual defende
que sua posse é justa e pugnou pelo desprovimento do Recurso.

Desnecessária  a  intervenção  do  Ministério  Público,  por  não  restarem
configuradas  quaisquer  das  hipóteses  elencadas  no  art.  178,  incisos  I  a  III,  do
Código de Processo Civil.

É o Relatório.



A  Apelação  é  tempestiva  e  o  preparo  foi  recolhido,  f.  208,  pelo  que,
presentes os demais requisitos de admissibilidade, dela conheço.

Nos termos dos arts. 926 e 9271, do Código de Processo Civil de 1973, que
vigiam à época do ajuizamento da presente ação e cujos correspondentes no Novo
CPC são os arts. 560 e 5612, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso
de turbação, desde que restem devidamente comprovadas a posse, a turbação, a data
de sua ocorrência e a continuação da posse, embora turbada.

In casu,  o  Promovido,  ora Apelante,  adquiriu,  em leilão  promovido pela
Caixa Econômica Federal, o imóvel localizado na Rua Arsênio Rolim Araruna, nº
601,  na  Cidade  de  Cajazeiras/PB,  que  anteriormente  pertencia  à  Autora,  ora
Apelada, e foi levado à hasta pública em razão do inadimplemento de parcelas do
financiamento celebrado perante a Instituição Financeira.

A Recorrida conseguiu, em provimento judicial proferido pelo Juízo da 6ª
Vara  Federal  da  Seção  Judiciária  da  Paraíba,  medida  cautelar  de  suspensão  da
execução extrajudicial da hipoteca do referido imóvel, que já havia sido adjudicado
em  favor  do  Apelante,  ante  a  inobservância  de  formalidades  no  procedimento
administrativo realizado no âmbito da CEF, consoante se depreende da cópia da
Sentença prolatada nos autos do Processo nº 00.0019284-8, f. 17/25.

 A  Apelada  também obteve  êxito  em Ação  Revisional,  cujo  pedido  foi
julgado  procedente,  tendo  sido  determinada  a  revisão  do  saldo  devedor  e  das
prestações  relativas  ao  supramencionado  contrato  de  financiamento,  f.  27/30,
contudo, após novo inadimplemento de prestações do pacto,  a Caixa Econômica
Federal tornou a promover medidas executórias, o que ensejou o ajuizamento, por

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

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.

2 Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso
de esbulho.

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.



parte da Recorrida, de outra Medida Cautelar (Proc. nº 2009.82.01.000541-0), com
vistas a suspender o procedimento administrativo.

Naquele  feito,  o  pedido  foi  julgado  improcedente  pelo  Juízo  da  4ª  Vara
Federal da Seção Judiciária deste Estado, f. 78/82, mas, em Segunda Instância, a
Sentença foi reformada e o pleito cautelar deferido, no sentido de determinar à CEF
que não colocasse o imóvel à venda, f. 87.

Ocorre  que  a  Apelada  não ajuizou,  em tempo hábil,  ação  principal  para
discutir o mérito do pedido cautelar, pelo que o Juízo Federal decidiu pela perda da
eficácia da medida anteriormente concedida, f. 90, autorizando, assim, a alienação
do imóvel ao Apelante, concretizada em 16 de dezembro de 2011, f. 99.

A execução extrajudicial ainda foi objeto de Ação Ordinária ajuizada pela
Apelada  (Proc.  nº  0800081-15.2013.4.05.8202)  com  o  fito  de  anular  todo  o
procedimento administrativo, mas o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo da
8ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, f. 209/217.

Feito esse histórico fático, imperioso salientar que o Apelante jamais deteve
a posse do imóvel, conquanto tenha registrado a propriedade em seu nome, eis que o
bem  estava,  durante  todo  o  período,  alugado  pela  Apelada  ao  Município  de
Cajazeiras, conforme demonstra a prova documental de f. 36/37, fato corroborado
pelas testemunhas ouvidas na fase instrutória, f. 102/104 e f. 173/175.

A posse indiretamente exercida pela Apelada, no entanto, não se configura
como justa, ante sua precariedade3, motivo pelo qual não há como se legitimar seu
pleito de ser mantida no imóvel, eis que não preenchidos os requisitos do art. 927,
do CPC/1973, entendimento consonante a jurisprudência dos Tribunais de Justiça
pátrios4.

3 Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

4 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA
DAS  ALEGAÇÕES.  EXERCÍCIO  DE  POSSE  PRECÁRIA  ORIUNDA  DO  ABUSO  DA
CONFIANÇA ANTE A CONFESSA INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR/AGRAVADO. […]
II – Quem ingressa no imóvel, em razão da celebração de contrato de compra e venda, e a partir de
certo momento passa a inadimplir as prestações devidas, o que é incontroverso no caso concreto, age
com abuso de confiança, exercendo portanto a posse precária do bem, logo, injusta. III – A posse
injusta, por sua vez, não é forma de aquisição de imóvel. Isso está expressamente disposto no art.
1.208 do Código Civil, motivo pelo qual o pleito de antecipação de tutela para a manutenção da
posse do Agravado não se faz pertinente. IV – Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento
nº 4002487-62.2015.8.04.0000, 3ª Câmara Cível do TJAM, Rel. Nélia Caminha Jorge. j. 23.05.2016)

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  DE  TERCEIRO.  PRELIMINAR.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  AFASTAMENTO.  POSSE  INJUSTA.  COMPROVAÇÃO.  SENTENÇA  MANTIDA.
[…] II – Tendo sido comprovada a posse injusta do embargante,  a improcedência do pedido de
manutenção de posse é medida que se impõe. III – Recurso conhecido e não provido. (Apelação
Cível  nº  3340723-42.2011.8.13.0024 (1),  10ª  Câmara Cível  do TJMG, Rel.  Vicente  de Oliveira
Silva. j. 01.11.2016, Publ. 11.11.2016)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS
ENSEJADORES DA REFERIDA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ÁREA SOBRE A QUAL RECAI
A POSSE NÃO IDENTIFICADA CORRETAMENTE NO FEITO. PROVAS DOS AUTOS QUE
NÃO COMPROVAM O EXERCÍCIO DE POSSE PELO AUTOR NEM A OCORRÊNCIA DE
TURBAÇÃO PRATICADA PELO RÉU. DEPOIMENTO PESSOAL DO RÉU. INEXISTÊNCIA



Ressalto que, apesar de, a princípio, não ser possível se discutir propriedade
em sede de ação possessória,  não há como afastar  tal  discussão se os litigantes
disputam a posse com base em alegações de domínio. 

Sendo esta a hipótese dos autos, a posse deve ser deferida, nos termos da
Súmula nº 487, do Supremo Tribunal Federal5, a quem detiver o domínio.

No mesmo sentido, precedentes do TJPR, TJMA, TJMS e do TJDFT:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  JUSTIÇA
GRATUITA.  DEFERIMENTO  TÁCITO.  SIMPLES  DECLARAÇÃO  DA
PARTE  INTERESSADA.  AUSÊNCIA  DE  ELEMENTOS  EM  SENTIDO
CONTRÁRIO.  ALEGAÇÃO  DE  DOMÍNIO.  SÚMULA  487/STF.
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE E ESBULHO COMPROVADO.
PERDAS E DANOS. ALUGUERES. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA
MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. […] 3. Não "obsta à manutenção
ou reintegração  na  posse  a  alegação  de  propriedade ou  outro  direito  sobre  a
coisa" (§ 2º, art. 1.215/CCiv), salvo quando ambas as partes a disputam com base
no direito, abrindo-se, então campo para aplicação do "jus possidendi", caso em
que deve ser "deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com
base neste for ela disputada" (Súmula 487/STF). […] (Processo nº 1625610-5,
17ª  Câmara Cível do TJPR, Rel.  Francisco Jorge. j.  22.03.2017, unânime, DJ
31.03.2017)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.
PRELIMINAR.  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  DA  SENTENÇA.
REJEIÇÃO.  APLICABILIDADE DA SÚMULA 487 DO STF.  DISCUSSÃO
DA  POSSE  DO  IMÓVEL.  ESBULHO.  DEMONSTRAÇÃO  DOS
REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/1973. SENTENÇA REFORMADA. […]
III.  As  demandas  possessórias  devem se  restringir  à  análise  da  "posse",  não
havendo que se fundamentar no domínio, o qual deve ser objeto das demandas
petitórias,  exceto  quando  ambos  os  litigantes  a  disputam  sob  a  alegação  de
propriedade ou quando duvidosas ambas as posses suscitadas, pois "será deferida

DE CONFISSÃO A RESPEITO DA POSSE DO AUTOR. MERA AFIRMAÇÃO DE QUE ESTE
POSSUI,  SE É QUE POSSUI,  UM TERRENO AOS FUNDOS DOS IMÓVEIS DO RÉU, DE
PROPRIEDADE DE TERCEIROS. EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR PELO AUTOR SOBRE
OS IMÓVEIS DO RÉU EM VIRTUDE DE CONTRATO DE COMODATO. POSSE ALEGADA
DE ÁREA MAIOR (8 ALQUEIRES) DO QUE A INDICADA NO CONTRATO (5 ALQUEIRES).
ABUSO  DE CONFIANÇA.  POSSE PRECÁRIA,  EM RELAÇÃO À  ÁREA EXCEDENTE,  E,
PORTANTO,  INJUSTA  (ART.  1.200  DO  CC).  IMPOSSIBILIDADE  DE  SE  INVOCAR  A
PROTEÇÃO POSSESSÓRIA CONTRA O POSSUIDOR LEGÍTIMO, EM FACE DO QUAL SE
CONFIGURAM  OS  VÍCIOS  DE  VIOLÊNCIA,  CLADESTINIDADE  OU  PRECARIEDADE.
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E INDENIZAÇÃO
DO ART. 18, § 2º, DO CPC. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO
TIVERAM CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. DESPROVIMENTO QUE NÃO
EQUIVALE AO CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL
ART.  5º,  LIV,  DA  CF).  ALGUMAS  RAZÕES  DOS  EMBARGOS  QUE  VIERAM  A  SER
ACOLHIDAS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. […] 2. A posse injusta (art. 1.200 do
CC) não pode ser protegida, por meio das ações possessórias, contra o possuidor legítimo, ou seja,
aquele frente a quem se configuram os vícios da violência, clandestinidade ou precariedade. […]
(Processo nº 1237838-6, 17ª Câmara Cível do TJPR, Rel. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho. j.
11.11.2015, unânime, DJ 11.12.2015)

5 Súmula/STF nº 487. Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base
neste for ela disputada.



a  posse  a  quem,  evidentemente,  tiver  o  domínio,  se  com base  neste  for  ela
disputada"  (Súmula  487,  STF),  como  se  afigura  a  hipótese  dos  autos.  […]
(Processo nº 057842/2013 (195118/2016), 4ª Câmara Cível do TJMA, Rel. José
Jorge Figueiredo dos Anjos. DJe 19.12.2016)

APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE  MANUTENÇÃO  DE  POSSE  –
DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 487, DO STF
– CONTRATO DE VENDA NÃO ASSINADO PELA COPROPRIETÁRIA –
RECONHECIMENTO  DO  DOMÍNIO  EM  FAVOR  DA  APELADA  –
RECURSO IMPROVIDO.  A proteção  possessória  independe  da  arguição  de
domínio, salvo se ambos os litigantes disputam a posse com base na alegação de
propriedade. Inteligência da Súmula 487, do STF. […] (Apelação nº 0000094-
10.2012.8.12.0036, 1ª Câmara Cível do TJMS, Rel. Marcelo Câmara Rasslan. j.
06.12.2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE FUNDADA
EM  DOMÍNIO  –  POSSE  DO  PROPRIETÁRIO  –  COMPROVAÇÃO  –
REGISTRO IMOBILIÁRIO. 1. Ambas as partes fundamentam a sua posse na
propriedade tratando-se,  na realidade,  de ação petitória,  caso em que a posse
deve ser reconhecida àquele que efetivamente tiver o domínio (Súmula 487 do
STF). […] (Apelação Cível nº 20131010093785 (872117), 4ª Turma Cível do
TJDFT, Rel. Sérgio Rocha. j. 03.06.2015, DJe 12.06.2015)

Posto isso, conhecida a Apelação, dou-lhe provimento para, reformando
a Sentença,  julgar  improcedente  o  pedido,  invertendo o  ônus  sucumbencial
para condenar a Autora/Apelada ao pagamento das custas processuais e dos
honorários  advocatícios  ao  patrono  do  Réu/Apelante,  suspensa  sua
exigibilidade  em  razão  do  benefício  da  gratuidade  judiciária  que  lhe  foi
concedido.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega  Coutinho.  Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Promotor  de  Justiça
convocado Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


