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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE 
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  PEDIDO  DE 
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  CONVERSÃO  EM 
LIMINAR.  DEFERIMENTO.  IRRESIGNAÇÃO. 
PRESENÇA DA FUMAÇA  DO  BOM  DIREITO  E  DO 
PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS DO ART. 273 DO 
CPC  PREENCHIDOS.  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO 
PROBATÓRIA  QUANTO  ÀS  DEMAIS  QUESTÕES 
VENTILADAS.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM. 
DESPROVIMENTO.

- De acordo com o art. 273 do CPC, para o deferimento da 
antecipação de tutela,  imprescindível se faz a existência 
de prova inequívoca e o convencimento necessário do juiz 
da  verossimilhança  da  alegação,  bem  como,  a 
demonstração de fundado receio de dano irreparável ou 
de difícil reparação.

- Uma vez presentes os requisitos autorizadores da tutela 
antecipada e considerando que a matéria de fundo, por 
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sua complexidade e por envolver aspectos de fato e de 
direito  controvertidos,  demanda  dilação  probatória, 
impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara  Especializada 

Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar 
provimento ao agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento interposto  por 
Anderson Batista de Sousa  contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara da 
Comarca de Sumé, fls. 47/49, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse 
ajuizada por Maria do Socorro Simões Cristovão em seu desfavor, converteu a 
antecipação de tutela em liminar e deferiu o pedido nos seguintes termos:

“Ante  o  exposto,  com  esteio  no  art.  926  e  seguintes  do  CPC, 
CONCEDO  A  LIMINAR  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE  DO 
IMÓVEL NA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA, Nº 05, CONJUNTO 
HABITACIONAL  SEBASTIÃO  VITORINO  DO  MUNICÍPIO  DE 
SUMÉ-PB”.

Em suas razões, fls. 02/13, o agravante alega cerceamento 
de defesa,  aduzindo que o magistrado  a  quo equivocou-se ao atribuir  valor 
documental ao “Recibo de Doação” constante na ação de reintegração de posse, 
no qual não há a assinatura da esposa de seu genitor falecido, cujo estado civil  
era de “casado”. 

Assevera  que  a  tutela  antecipada  não  poderia  ter  sido 
concedida, uma vez que o próprio magistrado afirmou que o negócio jurídico 
apontado nos autos encontra-se viciado, alegando que para que fosse feita a 
permuta do imóvel, este deveria estar legalizado. 

Aduz que, segundo os depoimentos das testemunhas na 
audiência de justificação prévia, a agravada encontra-se residindo no mesmo 
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imóvel  há  mais  de  10  (dez)  anos,  havendo  recebido  terreno,  motocicleta  e 
dinheiro, inclusive, autorizando a ampliação do local.

Informa que se o imóvel tinha escritura pública junto ao 
registro  de  imóveis,  um instrumento particular  de  escritura  pública  seria  o 
meio inadequado de vendê-lo.

Aduz que o magistrado não demonstrou convencimento 
quanto ao esbulho possessório e de que a posse contém menos de ano e dia a 
partir da prova existente nos autos, e tampouco pela documentação – apócrifa 
– carreada pela promovente, ferindo o princípio do contraditório.

Argumenta  que  em  momento  algum  a  agravada 
demonstrou  a  efetiva  posse  do  imóvel,  e  tampouco  à  propriedade, 
acrescentando que o referido imóvel pertence à CEHAP/PB – Companhia de 
Habitação Popular, caracterizando apenas o direito de habitar o local.

Aduz que “não basta a agravada alegar que comprou a 
posse de terceiros e que exerceu os seus direitos sobre ela até que o suposto 
esbulho  ocorresse,  a  prova  deve  ter  consistência  a  ponto  de  demonstrar 
efetivamente que vem exercendo os seus direitos possessórios sobre o imóvel”.

Aduz que o magistrado se convenceu através de meras 
conjecturas, inexistindo qualquer prova acerca do alegado esbulho possessório, 
reafirmando que se encontra na referida posse há mais de ano e dia, conforme 
depoimentos das testemunhas.

Pugna pelo acolhimento da preliminar, a fim de que seja 
atribuído efeito suspensivo à decisão hostilizada e, posteriormente, seja dado 
provimento ao agravo. 

Efeito suspensivo deferido, fls. 88/92.

Informações prestadas pelo Juízo a quo, fls. 101/110.

A  Procuradoria  de  Justiça  deixa  de  emitir  parecer 
meritório, ante a ausência de interesse público, fls. 114/116.
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É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Extrai-se  dos  autos  que  Maria  do  Socorro  ajuizou  a 
presente ação em desfavor de Anderson Batista, ora agravante, objetivando ser 
reintegrada na posse do imóvel residencial situado na Rua Josias Galdino da 
Silva, nº 5, Conjunto Habitacional Sebastião Vitorino, no município de Sumé.

Afirmou ter adquirido o referido imóvel  em 12.07.2001, 
mediante  instrumento  particular  de  compra  e  venda  firmado  com  Luiza 
Verônica  Quirino  da  Silva,  fls.  32/33,  no  entanto,  posteriormente,  mediante 
celebração de um acordo verbal, permutou o imóvel com outro localizado na 
Rua  João  Aleixo  Bezerra,  nº  38,  também  localizado  no  Conjunto  Sebastião 
Vitorino, naquela cidade. 

Narrou  que  este  segundo  imóvel  pertencia  ao  senhor 
Ademário Batista de Souza, genitor do agravante, que, antes de falecer, fez a 
doação daquele bem (nº 38) à senhora Zoraide Maria dos Santos, fl. 34.

 Aduziu  que,  após  o  falecimento  do  Sr.  Ademário,  o 
promovido, ora agravante, na condição de herdeiro, passou a ter a posse do 
imóvel de nº 5, acrescentando que, em razão dos aborrecimentos suportados, 
resolveu  desfazer  a  permuta,  todavia,  encontrou  resistência  do  agravante, 
motivo que a fez ajuizar a presente ação.

O juízo de 1º grau, após audiência de justificação prévia, 
converteu a antecipação de tutela em liminar, em conformidade com o art. 273, 
§ 7º do CPC e deferiu pleito formulado por Maria do Socorro Simões Cristovão, 
ora  agravada,  na  ação  de  reintegração  de  posse,  obrigando  o  agravante  a 
entregar o imóvel em que reside no prazo de 15 (quinze) dias.

Inicialmente, ressalto que a preliminar de cerceamento de 
defesa arguida pelo agravante confunde-se com o mérito do agravo, motivo 
pelo qual os analisarei conjuntamente.
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Com efeito,  de  acordo  com o  art.  273  do  CPC,  para  o 
deferimento da antecipação de tutela, necessária se faz a existência de prova 
inequívoca e o convencimento do juiz da verossimilhança da alegação, bem 
como,  a  demonstração de  fundado receio  de  dano  irreparável  ou de  difícil 
reparação.

Ademais,  a  antecipação  pretendida  na  forma  postulada 
não traduz ofensa (nesta fase do procedimento) ao princípio do contraditório.

A propósito,  em  “Teoria  Geral  do  Processo”,  Antônio 
Carlos  de Araújo  Cintra,  Ada Pellegrini  Grinover e  Cândido R.  Dinamarco, 
1974, RT, nas págs. 26 e 27 afirmam:

“O juiz, por força de seu dever de imparcialidade, coloca-se entre as 
partes,  mas  eqüidistante  delas:  ouvindo  uma,  não  pode  deixar  de 
ouvir a outra; somente assim se dará a ambas possibilidades de expor 
suas  razões,  de  apresentar  suas  provas,  de  influir  sobre  o 
convencimento do juiz (...).
“(...) Em virtude da natureza constitucional do contraditório, deve ele 
ser observado não apenas formalmente, mas também, sob o aspecto 
substancial, sendo de se considerar inconstitucionais as normas que 
não o respeitem”.

Sobre  o  tema,  esta  é  a  lição  de  Cândido  Rangel 
Dinamarco: 

(...) “As antecipações de tutela projetam efeitos para fora do processo 
e atingem a vida dos sujeitos litigantes em suas relações recíprocas e 
em suas relações com os bens da vida – caracterizando-se por isso - 
como medidas  de  tutela  direta  às  pessoas  e  não ao  processo.”  (In 
Aceleração de procedimentos, caderno de Doutrina, Julho/Agosto de 
1998, Tribuna da Magistratura, São Paulo).

Aliás,  no  que  diz  respeito  à  verossimilhança,  o  insigne 
autor acima mencionado na obra “A Reforma do Código de Processo Civil, 2ª 
edição”, asseverar que:

“Probabilidade  é  a  situação  decorrente  da  preponderância  dos 
motivos convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre 
os motivos divergentes. As afirmativas pesando mais sobre o espírito 
da  pessoa,  o  fato  é  provável;  pesando  mais  as  negativas,  ele  é 
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improvável (Malatesta). A probabilidade, assim conceituada, é menos 
que a certeza, porque lá os motivos divergentes não ficam afastados 
mas  somente  suplantados;  e  é  mais  que  a  credibilidade,  ou 
verossimilhança,  pela  qual  na  mente  do  observador  os  motivos 
convergentes  e  os  divergentes  comparecem  em  situação  de 
equivalência e, se o espírito não se anima a afirmar, também não ousa 
negar.
O grau dessa probabilidade será apreciado pelo juiz, prudentemente 
e  atento  à  gravidade da medida a  conceder.  A exigência  de prova 
inequívoca  significa  que  a  mera  aparência  não  basta  e  que  a 
verossimilhança exigida é mais  do que o fumus boni juris  exigido 
para a tutela cautelar. (p. 143).”

De fato, após prestadas as informações pelo juízo  a quo, 
que realizou a audiência de justificação prévia e, por isso, está mais próximo da 
realidade dos  fatos,  entendo  ser  necessária  a  modificação  do  entendimento 
esposado por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo.

Pelo que se observa, há relevância na verossimilhança das 
alegações da autora, ora agravada. 

Isso porque, além de constar nos autos que ela adquiriu o 
imóvel  situado na Rua Josias Galdino da Silva,  nº 5, Conjunto Habitacional 
Sebastião  Vitorino,  no  município  de  Sumé,  conforme  se  observa  do 
instrumento particular  de contrato de compra e  venda acostado à fl.  33,  as 
testemunhas  inquiridas  em juízo  confirmaram a  propriedade da autora  e  a 
existência de permuta realizada com o genitor do agravante, fls. 103/104.

Por outro lado, o fundado receio de dano irreparável ou 
de difícil reparação resta configurado em favor da agravada, considerando que, 
no momento,  encontra-se residindo no imóvel   situado na Rua João Aleixo 
Bezerra,  nº  38,  também localizado  no Conjunto  Sebastião  Vitorino,  naquela 
cidade, o qual teria sido doado pelo genitor do agravante à senhora Zoraide 
Maria dos Santos, fl. 34.

Assim,  pelo  que se  tem nos  autos  até  este  momento,  a 
parte autora encontra-se em situação de maior desvantagem e receio de dano, 
porquanto reside em uma casa “aparentemente” doada à terceira pessoa pelo 
genitor do agravante, que, inclusive, pode estar sendo discutida nos autos do 
inventário.
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Além  disso,  o  agravante  está  ocupando  o  imóvel  de 
propriedade da parte autora de forma injusta, ao menos, pelo que consta nos 
autos, tornando-se necessária dilação probatória, a fim do magistrado forma 
seu convencimento sobre o pleito.

Ora,  segundo  dispõe  o  art.  1.228  do  Código  Civil “o 
proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de 
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. Dessa 
forma,  preenchidos  os  requisitos  previstos  no  art.  273  do  CPC,  impõe-se  a 
concessão de tutela antecipada. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO  REIVINDICATÓRIA C/C 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. PERICULUM IN MORA 
E  FUMUS  BONI  IURIS.  DEMONSTRADOS.  Tendo  em  vista  a 
existência  concomitante  do Periculum in mora e  do Fumus boni 
iuris, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar de embargo 
da obra. (TJMG; AGIN 1.0549.14.000664-0/001; Rel. Des. Conv. Pedro 
Aleixo; Julg. 26/06/2014; DJEMG 07/07/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE  REIVINDICATÓRIA. 
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  POSSIBILIDADE.  É  possível  a 
concessão da antecipação de tutela em ação de  reivindicatória de 
posse, quando preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC. Se o 
Autor  comprovou  a  propriedade  e  a  posse  injusta  do  réu,  há 
embasamento suficiente para o deferimento liminar do pedido. V.V. 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  REIVINDICATÓRIA. 
TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO 
DIREITO. ART. 273 DO CPC. REFORMA DA DECISÃO. Mostrando-
se necessária uma cognição mais profunda acerca do direito alegado, 
não há que se falar em concessão de tutela antecipada. (Des. Valdez 
Leite  Machado)  (TJMG;  AGIN  1.0024.13.377937-1/001;  Rel.  Des. 
Estevao Lucchesi; Julg. 03/07/2014; DJEMG 18/07/2014) 

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa, 
porquanto o magistrado obedeceu o disposto no art. 9281 do CPC, ao realizar 
audiência de justificação prévia, em respeito ao contraditório e ampla defesa, 

1 CPC, Art. 928 - Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a  
expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que 
o  autor  justifique  previamente  o  alegado,  citando-se  o  réu  para  comparecer  à  audiência  que  for 
designada.
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inexistindo prejuízo processual para o promovido.

Ressalte-se,  por  oportuno,  que  as  demais  questões 
ventiladas no agravo, concernentes a eventual irregularidade no documento de 
doação do bem, aos vícios ocorridos na permuta dos imóveis e à existência dos 
requisitos  previstos  no  art.  927,  serão  melhor  analisadas  por  ocasião  da 
instrução processual, não sendo possível formar convencimento neste sentido 
através  da  via  estreita  do  agravo  de  instrumento,  por  demandar  dilação 
probatória.

Sendo  assim,  uma  vez  presentes  os  requisitos 
autorizadores da tutela antecipada e considerando que a matéria de fundo, por 
sua complexidade e por envolver aspectos de fato e de direito controvertidos, 
demanda dilação probatória, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro 
grau.

Com  estas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  ao  tempo  em  que  revogo  a  decisão que 
deferiu efeito suspensivo às fls. 88/92 e  mantenho a decisão de 1º grau em 
todos os seus termos.

É o voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 07 de 
agosto de 2014, conforme certidão de julgamento de fl. 122. Participaram do 
julgamento, além desta Relatora, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz e o Exmo. 
Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo 
Henriques de Sá e Benevides). Presente à sessão, o Exmo. Dr. Francisco Paula 
Ferreira Lavor, Promotor de Justiça convocado. 

Gabinete no TJ/PB, João Pessoa-PB, 12 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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