
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 0000029-71.2014.815.0000 – Comarca de Jacaraú.
RELATOR :  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  Convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.
AGRAVANTE : Aécio Flávio Fernandes e Maria do Socorro Formiga Fernandes. 
ADVOGADOS : Amilton José Manuel. 
AGRAVADO : Luiz Moraes de Andrade Neto. 
ADVOGADA : Rodolfo Dantas Rocha Xavier.

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO 
—  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE  —  PEDIDO  LIMINAR  — 
DEFERIMENTO  —  IRRESIGNAÇÃO  —  PRELIMINAR  — 
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO — CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO —
MATÉRIA  QUE  NÃO  FOI  OBJETO  DE  APRECIAÇÃO  DO  JUIZ  — 
REJEIÇÃO — ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE MORA — AUSÊNCIA 
DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À CORRETA APRECIAÇÃO DA 
CONTROVÉRSIA  —  PEDIDO  DE  EFEITO  SUSPENSIVO  — 
DESPROVIMENTO DO RECURSO 

— Nos autos não há elementos mínimos que permitam precisar,  com a clareza  
necessária para se deferir o pleito liminar, que o agravado se encontra em atraso  
com as prestações firmadas no contrato de arrendamento, o que fulminaria, de  
logo, o pleito do agravante. Sendo assim, a ausência de provas, a princípio, leva a  
crer que, de fato, houve o esbulho possessório alegado pelo agravado, portanto,  
pertinente a Ação de Reintegração de Posse.

—  Ademais,  o  douto  magistrado  afirma  que  nos  recibos  de  pagamento  que 
acompanham a exordial  -  e  que não foram juntados no presente  agravo -  ,  o  
agravado encontra-se financeiramente regular com o agravante, não havendo que  
se falar em quebra do contrato de parceria.

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 da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar (efeito suspensivo), 
interposto em face da r. decisão interlocutória (fls. 28/29 do presente instrumento), proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da Comarca de Jacaraú, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida 
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pelo  agravado  (Luiz  Moraes  de  Andrade  Neto)  em  desfavor  de  Aécio  Flávio  Fernandes,  ora 
agravante.

Na sobredita decisão,  o MM. juiz  a quo,  concedeu a liminar pretendida 
pelo autor (ora agravado),  para que fosse expedido o respectivo mandado de reintegração de 
posse da propriedade rural, objeto da demanda. Na ocasião, firmou entendimento no sentido de 
que  os  recibos  de  pagamento  que  acompanham  a  exordial  são  claros  em  informar  que  o 
promovente/arrendatário encontra-se financeiramente regular com os promovidos.

Irresignado, o agravante pretende obter provimento jurisdicional para ver 
reformada,  em  sua  integralidade,  a  decisão  recorrida.  Inicialmente,  suscitada  a  preliminar  de 
incompetência do juízo em razão cláusula de foro de Eleição. No mérito, alega, em síntese, que o 
ora agravado deixou de efetuar os pagamentos devidos de utilizar.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo. 

A decisão liminar indeferiu o pedido de efeito suspensivo, fls. 63/65.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça  em  parecer  de  fls.  73/74,  por  não 
vislumbrar situações ensejadoras de intervenção opinativa quanto ao mérito, é apenas no sentido de 
que o recurso retome o seu caminho natural.

É o breve relatório. 

Voto.

Preliminar de incompetência do juízo

Sustenta  o  agravante  que  o  juízo  de  primeiro  grau  deve  ser  declarado 
incompetente, ante a cláusula de eleição de foro previsto no contrato. Tal questionamento ainda não 
entrou na seara de discussão do magistrado a quo, não podendo esse juízo imiscuir-se na matéria, 
sob pena violar o princípio da não supressão de instância.

Rejeição da preliminar.

Dessume-se dos autos que a presente controvérsia teve início em razão da 
Ação de Reintegração de Posse  movida pelo  agravado em desfavor do agravante,  Aécio Flávio 
Fernandes, alegando inadimplência quanto a parcela devida em 15 de janeiro de 2013.

Ocorre  que,  compulsando-se  os  autos,  percebe-se  que  o  agravante,  em 
nenhum momento,  fez prova de que as parcelas cobradas não foram devidamente quitadas.  Ao 
contrário, cinge-se apenas em alegar a inexistência dos pressupostos da concessão da liminar e a 
nulidade da decisão agravada, por não observância da cláusula do foro de eleição, o que não deve 
prosperar, eis que concisamente fundamentada.

Com efeito, não há elementos mínimos nos autos que permitam precisar, 
com a clareza necessária para se deferir o pleito liminar, que o agravado se encontra em atraso 
com as prestações firmadas no contrato de arrendamento, o que fulminaria, de logo, o pleito do 
agravante. Sendo assim, a ausência de provas, a princípio, leva a crer que, de fato, houve o esbulho 
possessório alegado pelo agravado, portanto, pertinente a Ação de Reintegração de Posse.
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Ademais,  o  douto  magistrado afirma que  nos  recibos  de  pagamento  que 
acompanham a exordial - e que não foram juntados no presente agravo - , o agravado encontra-se 
financeiramente  regular  com o  agravante,  não  havendo que  se  falar  em quebra  do  contrato  de 
parceria.

Inexistindo no presente Agravo de Instrumento elementos suficientes para 
reformar a decisão agravada, outro caminho não resta senão o de mantê-la em todos os seus termos.

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso. 

É como voto.

Presidiu a Sessão a  Exma.  Sra.  Desª.  Maria  das  Graças Morais  Guedes. 
Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (relator), Juiz convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, a Exma. Desª Maria das Graças Morais 
Guedes, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz.

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

João Pessoa, 19 de agosto de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado

Relator
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