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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  RESCISÃO 
CONTRATUAL  C/C  INDENIZAÇÃO  E  TUTELA 
ANTECIPADA  DE  IMISSÃO  NA  POSSE.  LIMINAR 
INDEFERIDA  EM  PRIMEIRO  GRAU.  CONTRATO   DE 
COMPRA  E  VENDA  DESCUMPRIDO  PELO 
AGRAVADO/COMPRADOR.  INADIMPLÊNCIA 
DEMONSTRADA.  AGRAVANTE/VENDEDOR  QUE 
CONTINUA  PAGANDO  AS  DESPESAS  DO  IMÓVEL 
APESAR  DE  NÃO  RESIDIR  NO  BEM.  PRESENÇA DA 
VEROSSIMILHANÇA DAS  ALEGAÇÕES  E  PERIGO  DA 
DEMORA.  CONCESSÃO  DA  TUTELA  ANTECIPADA. 
PROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO INSTRUMENTAL. 

A imissão de posse é a via adequada para que o proprietário 
do  imóvel  obtenha  também  a  posse  do  bem,  de  quem 
injustamente a detenha (Art. 1.228 do CC).

Demonstrados  os  requisitos  essenciais  ao  deferimento  da 
tutela  antecipada  previstos  no  art.  273  do  Código  de 
Processo  Civil,  quais  sejam,  a  existência  da  prova 
inequívoca,  bem  como  a  verossimilhança  das  alegações, 
além do  fundado  receio  de  dano  irreparável  ou  de  difícil 
reparação e caracterização do abuso de direito de defesa ou 
do manifesto  propósito  protelatório,  evidenciados,  in  casu, 
pela  inadimplência  do  agravado  no  contrato  de  compra  e 
venda firmado e que o agravante vem suportando,  até os 
dias  atuais,  com  as  taxas  decorrentes  do  apartamento 
supostamente  vendido,  deve  ser  deferida  a  liminar  de 
imissão na posse do bem. 

As liminares proferidas em sede de imissão de posse não se 
configuram  como  irreversíveis,  eis  que  sendo  o  pedido 
julgado improcedente,  a  parte  promovida poderá  reaver  o 
imóvel.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo 
interposto  por  Valdi  Pereira  Durand,  contra  decisão  de fls.  145/146,  que indeferiu  o 

pedido de liminar pleiteado pelo agravante na “Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c  

Indenização por Perdas e Danos e Pedido Urgente de Tutela Antecipada”, interposta em 

face de André Gustavo Figueiredo Silva. 

Na exordial  do  presente  agravo,  narra  o  recorrente  ter  celebrado com o 

promovido contrato de compra e venda de um imóvel. Todavia, aduz que o mesmo não 

adimpliu  com as prestações avençadas,  já  que a venda foi  efetuada no valor  de  R$ 

140.000,00 (cento e quarenta mil  reais)  e o recorrido apenas pagou a quantia de R$  

40.000,00 (quarenta mil reais).  

Afirma já ter realizado aditivos contratuais e notificação extrajudicial, mas, 

mesmo assim, o agravado permanece inadimplente, bem como ressalta que até os dias 

atuais vem pagando o condomínio do imóvel e as taxas municipais, por receio de sofrer 

uma ação de execução. 

Assevera os prejuízos que vem suportando, porquanto pretendia realizar a 

compra de uma casa própria  com a venda do bem,  estando atualmente morando de 

aluguel em um apartamento sem elevador, apesar dos problemas de saúde que possui e 

as dificuldades de subir escada. 

Alega,  por  fim,  a  presença  dos  requisitos  essenciais  ao  deferimento  da 

medida de urgência, quais sejam, o  fumus boni iuris e o  periculum in mora, pelo que 

requer a concessão da liminar, para que possa imitir na posse do seu imóvel. No mérito, 

pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão combatida. 
Desembargador José Ricardo Porto
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Pedido de efeito suspensivo indeferido, às fls. 152/153. 

Em face dessa decisão o agravante interpôs, às fls. 160/166, agravo interno, 

que teve seu seguimento negado, ante a sua manifesta inadmissibilidade (fls. 168/169). 

Parecer da Procuradoria de Justiça, às fls. 178/179, apenas opinando pelo 

prosseguimento  do  feito,  sem  manifestação  de  mérito,  porquanto  ausente  interesse 

público primário. 

A fim de evitar futura alegação de cerceamento de defesa, o agravado foi 

intimado, por duas vezes, para apresentar resposta ao presente recurso, tanto por aviso 

de recebimento, fls. 194, quanto por nota de foro em diário da justiça, fls. 202, todavia 

permaneceu silente, conforme certidões de fls. 195 e 286.

É o breve relatório. 

VOTO

A  priori, antes  de  adentrar  na  análise  do  recurso,  é  importante  deixar 

consignado que o agravado foi intimado por duas vezes para apresentar contrarrazões a  

respectiva súplica, todavia, permaneceu inerte, conforme atestam as certidões de fls. 195 

e 286. 

Para tanto, nota-se que às fls.  194, o recorrido foi  intimado via aviso de 

recebimento, no endereço que ele mesmo forneceu, quando do seu comparecimento à 

sessão ordinária do dia 02 de dezembro de 2014 (vide certidão de fls. 199).

Ante de ausência de qualquer manifestação, foi novamente notificado, desta 

vez,  por  meio  de  diário  da  justiça,  já  que  se  trata  de  advogado  em  causa  própria,  

conforme  afirmado  por  ele,  quando  da  certidão  de  fls.  199,  que  assim  estabeleceu: 

“Retirado de pauta por indicação do relator a pedido do agravado que postula em causa  

Desembargador José Ricardo Porto
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própria, André Gustavo Figueiredo Silva, OAB/PB 15385, com endereço profissional à  

Rua Estácio Tavares Vanderley, 265, salas 603/604, Bairro da Liberdade, na cidade de  

Campina Grande, deste Estado”. Permanecendo, mais uma vez, inerte.   

Assim, a fim de evitar futuras alegações de cerceamento de defesa, registre-

se que o agravado foi devidamente intimado para apresentar resposta a este Agravo de 

Instrumento, entretanto, sem sucesso. 

Passo à análise desta irresignação. 

Consoante relatado, o agravante pretende, através desse recurso, a reforma 

da decisão impugnada, para que seja imitido na posse do imóvel, eis que o agravado não 

cumpriu com as prestações avençadas no contrato de compra e venda objeto da Ação 

Ordinária de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos e Pedido Urgente 

de Tutela Antecipada. 

A imissão na posse objetiva assegurar ao titular do domínio, o uso e gozo da 

coisa, bastando ao autor provar a sua propriedade e a ilícita ocupação do demandado 

(art. 1228 do CC).

As  provas  carreadas  aos  autos  demonstram, a  priori,  a  propriedade  do 

agravante, bem como que o agravado não ostenta qualquer título em relação ao bem 

imóvel, pelo menos é o que se percebe nesse juízo de cognição sumária. 

Constata-se  que,  de  fato,  o  promovido,  ora  recorrido,  encontra-se 

inadimplente  no  contrato  de  compra  e  venda  firmado,  conforme  se  infere  pelas 

notificações  extrajudiciais  que  lhe  foram  enviadas  (fls.  73/75  e  80/82),  nas  quais  o 

recorrente pugna pelo pagamento das parcelas atrasadas. 

Do mesmo modo, observando a avença objeto de litígio (fls. 77/78), constato 

que o agravado teria até a data de 10 de novembro de 2012 para quitar a última parcela 

do  apartamento,  o  que  não  aconteceu  (vide  cláusula  terceira),  estando  a  sua  mora 

Desembargador José Ricardo Porto
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caracterizada. 

Infere-se, ainda, que o agravante (vendedor) até os dias atuais encontra-se 

pagando o condomínio do citado imóvel (fls. 99/108), além das  taxas de IPTU e de Coleta 

de Resíduos (fls. 117/125). 

Nossa Corte de Justiça já decidiu que a imissão de posse é a via adequada 

para  que  o  proprietário  do  imóvel  obtenha  também  a  posse  do  bem,  de  quem 

injustamente a detenha.

Nesse sentido:

CÍVEL E PROCESSO CIVIL - PRELIMINAR. Ausência de ratifica-
ção dos atos praticados antes da juntada de procuração. Desne-
cessidade.  Suficiência  da simples  coleção aos autos.  Rejeição.  
MÉRITO. Imissão de posse. Imóvel arrematado em leilão extraju-
dicial. Imissão devida. Ex-mutuária. Alegações infundadas. Ausên-
cia de provas capazes de desconstituir o direito da arrendatária.  
Manutenção da decisão de primeiro grau. Desprovimento do re-
curso. - A apresentação da procuração é ato suficiente para ratifi-
car os diferentes atos processuais anteriormente praticados, sem 
a necessidade de nenhuma outra medida. -  A ação de imissão 
de posse é a via adequada para que o adquirente do imóvel,  
proprietário, obtenha também a posse do bem, de quem in-
justamente a detenha. - Havendo execução extrajudicial do bem,  
a discussão a respeito da regularidade desse procedimento desa-
fia procedimento próprio. -Ocorrendo a arrematação e a transcri-
ção desse ato no Registro Imobiliário, deve-se imitir o novo adqui-
rente  na  posse  do  imóvel.(Apelação  Cível  n.º  
001.2007.0049463.002, Rel.: Des. José Di Lorenzo Serpa, Órgão  
Julgador: 1.ª Câmara Cível, D.J.: 19/03/2009)

Fica  demonstrado,  pois,  que  o  promovido/agravado  detém  ilicitamente  a 

posse do bem, já que não quitou as prestações convencionadas.

Ainda sobre o tema, acosto outros julgados:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  IMISSÃO  DE  POSSE.  
DETENTOR  DO  IMÓVEL.  LEGITIMIDADE  PASSIVA  AD 
CAUSAM. MÉRITO. Comprovação da propriedade do autor e da  
precariedade  da  posse  dos  réus.  Procedência  da  imissão  –

Desembargador José Ricardo Porto
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manutenção do decisum.  Desprovimento do recurso. "a ação 
de  imissão  na  posse  pode  ser  ajuizada  tanto  em face  do  
possuidor como do detentor, conforme disposto no art. 1.228  
do  CC/  2002.  "  restando  comprovada  a  propriedade  dos  
autores e a precariedade da posse dos promovidos, há de ser  
concedida  a  imissão  de  posse  almejada. (TJPB;  AC 
045.2005.000879-1/002;  Sumé;  Relª  Desª  Maria  de  Fátima 
Moraes Bezerra Cavalcanti; DJPB 08/07/2009; Pág. 7)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  Ação  de  Rescisão  de  contrato  
C.C.  Entrega  de  coisa  e  tutela  antecipada,  derivada  de 
compromisso de compra e venda de imóvel Acordo realizado nos  
autos  que  foi  descumprido  pelos  requeridos,  ora  agravantes 
Decisão  agravada  que  determinou  a  intimação  dos  réus  e  
eventuais ocupantes do imóvel para a desocupação voluntária do  
bem, no prazo de quinze dias, contados da juntada do mandado  
aos  autos Pretendida  reversão  dessa  ordem,  para  que  os 
devedores  se  mantenham na  posse  do  bem Invocação  da  
função social do contrato e da boa-fé objetiva em favor dos  
devedores  que  não  lhes  socorrem Inadimplência  confessa  
que autoriza  a  imissão na posse Decisão mantida Recurso 
não provido. (TJSP; AI 2026873-18.2014.8.26.0000; Ac. 7507210;  
Guarulhos; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ramon 
Mateo Júnior; Julg. 16/04/2014; DJESP 29/04/2014)

Diante de tais considerações, percebo que estão presentes os requisitos do 

art. 273, essenciais ao deferimento da tutela antecipada em primeiro grau. 

Nos precisos termos do art. 273 da Lei Adjetiva Civil, para que o Magistrado 

defira  a  antecipação  da  tutela  requerida,  torna-se  necessária  a  existência  da  prova 

inequívoca, bem como que o mesmo se convença da verossimilhança das alegações, 

além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e caracterização do 

abuso de direito de defesa ou do manifesto propósito protelatório do promovido. 

Assim,  observa-se  a  verossimilhança  das  alegações  do  autor/agravante, 

porquanto resta evidente, numa análise perfunctória dos autos, realizada em sede de 
agravo de instrumento,  a  propriedade do imóvel  em questão,  bem como a ilegítima 

posse do agravado/promovido, ante a inadimplência caracterizada. 

Logo,  o  material  probatório  anexado  aos  autos  mostra-se  suficiente  e 

adequado  a  provar  (ou  ao  menos  indiciar)  a  existência  da  plausibilidade  do  direito,  

Desembargador José Ricardo Porto
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necessária à medida antecipatória. 

Do mesmo modo,  está  claro  o  perigo  da demora,  acaso não deferida  a 

liminar requerida, porquanto o recorrente vem pagando as taxas do apartamento, todavia, 

sem direito de usufruí-lo, o que está provocando um claro desequilíbrio em suas finanças. 

Friso, também, que maiores danos não sofrerá o agravado, considerando 

que não reside no imóvel em questão, conforme afirma o porteiro do citado apartamento,  

na certidão de fls. 188. 

Por fim, é importante consignar que não há irreversibilidade da medida, pois 

acaso o pedido inicial seja julgado improcedente no futuro, nada impede que a posse do 

bem retorne a quem de direito.

Compartilhando dessa posição, colaciono aresto do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal:

CIVIL E  PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  EM  AÇÃO  DE  IMISSÃO  NA 
POSSE.  IMÓVEL ADQUIRIDO  EM  LEILÃO  EXTRAJUDICIAL.  
VEROSSIMILHANÇA  DAS  ALEGAÇÕES  DOS  AUTORES.  
RECEIO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. VERIFICAÇÃO 
DOS  PRESSUPOSTOS.  1.  Constatados  os  pressupostos  para  
concessão da antecipação dos efeitos da tutela, consistentes na  
prova inequívoca de verossimilhança da alegação dos autores,  
que adquiriram o bem em leilão extrajudicial da Caixa Econômica 
Federal, e no fundado receio de dano de difícil  reparação, uma  
vez que os proprietários estão arcando com despesas do imóvel e  
residem  em  imóvel  emprestado,  somando-se  ainda  a 
reversibilidade  do  provimento  antecipatório,  é  de  rigor  o 
deferimento do pedido liminar de desocupação do imóvel em prol  
dos  novéis  proprietários.  2.  Recurso  não  provido.  (TJDF;  Rec. 
2009.00.2.003639-4; Ac. 370.460; Quarta Turma Cível; Rel. Des. 
Cruz Macedo; DJDFTE 25/08/2009; Pág. 129) 

Por todas essas razões, provejo o presente agravo de instrumento, para 
conceder a tutela antecipada, objetivando determinar a imissão na posse do bem 
em favor do agravante. 

Resta  prejudicado  o  pedido  constante  na  petição  de  fls.  203/208, 
Desembargador José Ricardo Porto
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considerando o resultado obtido com o presente julgamento. 

É como voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto. 
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e a 
Exmª. Srª. Desª.  Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a Promotora de Justiça convocada, Dra. Vanina Nóbrega 
de Freitas Dias Feitosa.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/02- J/07R

Desembargador José Ricardo Porto
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