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APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE  —  IMPROCEDÊNCIA  —  IRRESIGNAÇÃO  —
ART.  927  DO  CPC/73  —  AUSÊNCIA  DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS  — EXERCÍCIO
DA  POSSE  ANTERIOR  NÃO  DEMONSTRADO  —
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA — DESPROVIMENTO.

—  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.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00009475720148150491,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DES. JOÃO ALVES DA SILVA , j. em 13-03-2018). 
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VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos
acima identificados.

A C O R D A a  Egrégia Terceira  Câmara Cível  do Colendo
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  à unanimidade, em negar provimento à
apelação. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  apelação cível interposta por  José de Oliveira e
Maria Eudete Cipriano contra a sentença de fls. 93/95, proferida nos autos da Ação de
Reintegração de Posse ajuizada em face de  Ireneu Cipriano de Oliveira e Vandira
Cipriano de Oliveira, julgando improcedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls.  102/106, os apelantes alegam que são
cessionários  de  uma  área  de  terra  localizado  no  Açude  Engenheiro  Ávidos,  no
Município de São José de Piranhas/PB, pertencendo ao DNOCS, cuja posse se deu pelo
Contrato de Concessão de Uso de Rendas, desde o ano de 2005. Afirmam que, com a
morte do pai de Maria Eudete Cipriano, foram para São Paulo, retornando apenas em
2006,  quando  o  terreno  estava  ocupado  pelos  apelados.  Alegam  que  não  houve
audiência  instrutória  e  que  não  foi  ouvido  o  funcionário  do  DNOCS  para  melhor
esclarecimento dos fatos Por fim, aduzem que a prova documental não foi considerada
em sua integralidade,  requerendo o provimento do recurso, para julgar procedente a
demanda.

Sem contrarrazões. 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em parecer de
fls. 119/121, opinou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito. 

É o relatório. 

VOTO

Os autores, ora apelantes, afirmaram que cessionários de uma
área de terra localizado no Açude Engenheiro Ávidos, no Município de São José de
Piranhas/PB, pertencendo ao DNOCS, cuja posse se deu pelo Contrato de Concessão de
Uso  de  Rendas,  desde  o  ano  de  2005.  Informam  que  dito  terreno  pertenceu
anteriormente  à  mãe  da  apelante,  Maria  Eudete  Cipriano  e  do  apelado  Ireneu
Cipriano de Oliveira. 

Com o falecimento do genitor dos litigantes, no ano de 2005, foi
realizado  um distrato  e,  posteriormente,  o  contrato  de  concessão  em comento.  Ato
contínuo,  seguiram para  São  Paulo,  retornando  apenas  em 2006,  quando  o  terreno
estava ocupado pelos apelados. 

O juízo a quo julgou improcedente a demanda, por entender que
não pode haver reintegração de posse, uma vez que esta nunca foi, de fato, exercida
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pelos recorrentes, fundamentando a sua decisão, em suma, da seguinte forma: “In casu,
o  esbulho  alegado,  caracterizado  pela  privação  injustificada  da  posse  por  ato  de
outrem, não restou caracterizado, porquanto os promoventes nunca detiveram a posse
do imóvel, não podendo, pois, haver perda de algo que nunca existiu. Esta é a lógica
dos fatos. (…)  em nenhum momento, agregaram-se aos autos elementos capazes de
evidenciar a posse anterior por parte dos autores”.

Irresignados, os autores interpuseram recurso apelatório de fls.
fls.  102/106,  alegando que não houve audiência  instrutória  e  que não foi  ouvido o
funcionário do DNOCS para melhor esclarecimento dos fatos Por fim, aduzem que a
prova documental não foi considerada em sua integralidade, requerendo o provimento
do recurso, para julgar procedente a demanda.

Pois bem. Nos termos do art. 927 do CPC/73 (vigente à época
do ajuizamento da demanda), são requisitos da ação de reintegração de posse:

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,
ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A  partir  de  uma  análise  do  supramencionado  dispositivo,
percebe-se que os apelantes não comprovaram suas alegações.

Conforme documentos de fls. 13/20, respectivamente, distrato e
contrato de Concessão de Uso de Rendas, percebe-se que o imóvel foi adquirido junto
ao DNOCS, todavia, estes não trazem relevância ao que se pretende: a reintegração de
posse, porquanto, só se reintegra o que foi perdido; só se perde o que já se teve e não é o
caso dos autos.

Como  afirmam os  próprios  apelantes  na  inicial,  estes  nunca
detiveram a posse, e se nunca tiveram, não perderam e não podem, portanto, requerer
sua reintegração. Diante deste cenário, tornou-se desnecessária a realização de audiência
de  instrução,  até  porque  a  parte  autora  sequer  arrolou  testemunhas,  como  restou
consignado na audiência de justificação (fl. 69). Assim, os fatos narrados e as provas
coligidas aos autos foram suficientes para a prolação da sentença. A oitiva de servidor
do DNOCS em nada alteraria o resultado do edito judicial.

Logo,  se  os  apelantes  não comprovaram a utilização da área
como se fossem legítimos possuidores, há de ser mantida a sentença de improcedência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANÁLISE
DOS  REQUISITOS  DO  ARTIGO  561,  DO  CPC.  NÃO
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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.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00009475720148150491,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DES. JOÃO ALVES DA SILVA , j. em 13-03-2018) 

APELAÇÃO  CÍVEL. POSSE (BENS  IMÓVEIS).  AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.  REQUISITOS  NÃO
PREENCHIDOS.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  Para  a
procedência  da  ação  de reintegração de posse,  o  autor  deve
comprovar os requisitos do art. 927 do CPC/73 (art. 561, NCPC), a
saber: a posse anterior, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a
data da turbação ou do esbulho e  a perda da posse,  em razão do
esbulho. Não tendo a parte autora comprovado os fatos constitutivos
de seu direito, ônus que lhe incumbia nos termos dos artigos 373, I do
CPC/2015,  a  manutenção  da  sentença  que  julgou  improcedente  o
pedido  é  medida  que  se  impõe.  APELAÇÃO  DESPROVIDA.
(Apelação  Cível  Nº  70073720534,  Décima  Nona  Câmara  Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel,  Julgado
em 29/03/2018) 

APELAÇÃO  CÍVEL. POSSE (BENS  IMÓVEIS).  AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.  AUSÊNCIA  DE  REQUISITOS
DO ART. 927 DO CPC. Trata-se de ação de reintegração de posse na
qual o autor pretende ser reintegrado na área descrita na exordial,
porquanto  sofreu  por  parte  dos  demandados  suposto  esbulho
possessório,  julgada improcedente na origem.  Para a procedência
da demanda é imperiosa a existência de posse anterior, a ocorrência
do esbulho e a perda da posse por pelo ato espoliativo, conforme os
requisitos  instrumentais  do artigo  927  do  CPC.  O  panorama
probatório coligido aos autos, em especial a prova testemunhal, não
socorre  a  tese  esposada  pelo  demandante,  ora  apelante,  pois
as provas documentais e periciais carreadas no processo confirmam
que a posse do imóvel testilhado é dos demandados e que os mesmos
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somente  se  afastaram  dessa posse,  passando  então  a
serem possuidores indiretos, no período em que firmaram contrato de
locação com um terceiro (de 01/2001 à 08/2004), tendo como objeto o
mesmo imóvel. Outrossim, os documentos de fls. 95/96, demonstram
que  o  imóvel  locado  foi  devolvido  ao  apelado  (primeiro  réu),
mediante entrega de chaves, decorrente de um acordo feito em ação
de despejo por falta de pagamento,  após a data de aforamento da
presente  ação.  Desse  modo,  o  demandante  não  logrou  êxito  em
demonstrar a posse antiga do bem testilhado, não se desincumbindo
do ônus probatório que lhe recaia a teor do artigo 333, inciso I do
CPC. Sentença  de  improcedência  mantida.  Apelação
desprovida. (TJRS; AC 110647-09.2010.8.21.7000; Canoas; Décima
Oitava  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Niwton  Carpes  da  Silva;  Julg.
08/09/2011; DJERS 22/09/2011)  

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
a sentença em todos os seus termos.

É como voto. 

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque – Presidente. Presentes ainda no julgamento o Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator), a Exma. Senhora Desembargadora Maria
das Graças Morais Guedes e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Marcos Vilar Souto Maior,
Procurador de Justiça. 

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

 
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000528-13.2010.815.0221 — Comarca de São José de
Piranhas

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  apelação cível interposta por  José de Oliveira e
Maria Eudete Cipriano contra a sentença de fls. 93/95, proferida nos autos da Ação de
Reintegração de Posse ajuizada em face de  Ireneu Cipriano de Oliveira e Vandira
Cipriano de Oliveira, julgando improcedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls.  102/106, os apelantes alegam que são
cessionários  de  uma  área  de  terra  localizado  no  Açude  Engenheiro  Ávidos,  no
Município de São José de Piranhas/PB, pertencendo ao DNOCS, cuja posse se deu pelo
Contrato de Concessão de Uso de Rendas, desde o ano de 2005. Afirmam que, com a
morte do pai de Maria Eudete Cipriano, foram para São Paulo, retornando apenas em
2006,  quando  o  terreno  estava  ocupado  pelos  apelados.  Alegam  que  não  houve
audiência  instrutória  e  que  não  foi  ouvido  o  funcionário  do  DNOCS  para  melhor
esclarecimento dos fatos Por fim, aduzem que a prova documental não foi considerada
em sua integralidade,  requerendo o provimento do recurso, para julgar procedente a
demanda.

Sem contrarrazões. 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em parecer de
fls. 119/121, opinou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito. 

É o relatório. 

Inclua-se em pauta.

João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
Relator
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