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Agravante : Gerson Floriano dos Santos.

: Jaqueline Maria Araújo Oliveira Santos.
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Advogado :  Aniel Aires do Nascimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO
DE POSSE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. IR-
RESIGNAÇÃO.  AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMI-
TE NA JUSTIÇA FEDERAL. LIMINAR DEFERIDA
NAQUELES AUTOS DETERMINANDO A SUSPEN-
SÃO DOS EFEITOS DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJU-
DICIAL.  REFORMA. PREVIMENTO DO RECUR-
SO. 

- É certo que o simples ajuizamento de ação anulatória não
tem o condão de  suspender  a  imissão na posse do bem
arrematado  nos  autos  da  execução,  todavia,  no  caso
concreto,  fora  deferida  a  liminar  na  justiça  federal  para
suspender os efeitos da Execução Extrajudicial.

-  Não havendo que se discorrer, neste recurso, acerca da
validade  do  procedimento  extrajudicial  que  resultou  no
leilão  do  apartamento  em  que  residem  os  agravantes  -
tendo em vista que essa discussão se encontra imersa em
demanda  específica  em  tramite  no  âmbito  federal  -  e,
sendo incontroverso a suspensão dos efeitos decorrentes da
alienação  extrajudicial,  vislumbra-se  que  a  tutela
antecipada  na  imissão  de  posse  ajuizada  pelos  ora
agravados, não apresenta o requisito da verossimilhança,
devendo  ser  indeferida,  por  meio  do  provimento  da
presente irresignação. 
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VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.  ACORDA  a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária, dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento interposto  por  Gerson
Floriano dos Santos e Jaqueline Maria Araújo contra decisão interlocutória (fls.
15/17) proferida pelo Juízo da 17ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos
da Ação de Imissão de Posse movida por Cléa Meira Freitas Aires e Aniel Aires
do  Nascimento,  deferiu  o  pedido  liminar  determinando  que  os  ora  agravados
fossem imitidos na posse do imóvel objeto da demanda principal.

Em suas razões, os agravantes tecem uma breve elucidação sobre o
imbróglio em que está inserido o bem do qual os agravados pretendem a posse.
Aduzem, pois, que celebraram com a Caixa Econômica Federal, em 25/06/1990, o
contrato de mútuo habitacional n° 1.0035.103.884-0, o qual fora posteriormente
cedido à  EMGEA e  cujo  objeto era  a  aquisição  de um imóvel  situado na  Rua
Leôncio Lopes da Silveira, n° 89, apto. 203, João Pessoa/PB.

Ressaltam que o contrato previa um prazo de amortização de 252
(duzentos e cinquenta e dois) meses, e que quitaram a última parcela, no valor de
R$ 179,14 (cento e setenta e nove reais e quatorze centavos), em 25 de junho de
2011. 

No entanto,  asseveram que foram surpreendidos pela cobrança de
um saldo residual no valor de R$ 234.909,94 (duzentos e trinta e quatro mil reais e
novecentos  e  nove  reais  e  noventa  e  quatro  centavos),  quantia  que  havia  sido
refinanciada  em  96  (noventa  e  seis)  parcelas  de  R$  4.445,83  (quatro  mil
quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos). 

     
Neste contexto, alegam que, embora exorbitante e abusiva a quantia

cobrada  a  título  de  saldo  residual,  a  EMGEA e  a  Caixa  Econômica  Federal
procederam à execução extrajudicial do imóvel, por meio da concorrência pública
n°  0010/2014,  na  qual  houve  a  arrematação  do  imóvel  em comento  pelos  ora
agravados, que, em 12/08/2014, promoveram a escrituração de tal bem. 

Assim, os ora agravantes narram que ajuizaram, perante a Justiça
Federal, Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada em face da EMGEA, da
Caixa  Econômica  Federal,  de  Cléa  Maria  Freitas  Aires  e  de  Aniel  Aires  do
Nascimento,  objetivando a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao
registro de compra e venda do imóvel pelos recorrentes.

Informam,  por  oportuno,  que  na  referida  ação  fora  deferida,  em
parte, a tutela antecipada para “suspender os efeitos da Execução Extrajudicial,
referente ao Contrato de Mútuo Habitacional n° 1.0036.103.884-0”.

Asseveram, pois, que inexiste verossimilhança na ação de imissão de
posse ajuizada pelos ora agravados, porquanto o justo título que apresentaram foi
oriundo da concorrência pública n° 0010/2014, a qual teve seus efeitos suspensos
pela liminar concedida na justiça federal.

Por fim, pugnaram pela atribuição de efeito suspensivo ao presente
recurso, suspendendo os efeitos da decisão vergastada até o julgamento meritório.
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No  mérito,  requereram  o  provimento  do  agravo,  a  fim  de  reformar  a  decisão
interlocutória combatida, indeferindo os efeitos da tutela antecipada concedida na
ação de imissão de posse.  

Liminar deferida (fls. 94/97).

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (fls. 113/120),
aduzindo, em suma, que a o presente agravo enfrenta “prejudicialidade externa”,
uma vez que a matéria está sendo discutida perante a Justiça Federal.

Asseveram, pois,  que “quanto a antecipação de tutela concedida
perante à Justiça Federal, com a suspensão dos efeitos da Execução Extrajudicial,
referente ao Contrato de Mútuo nº 1.0036.103.884-0, com todo respeito que ela
merece,  se  encontra  na  contramão  do  entendimento  pacificado  no  Superior
Tribunal de Justiça (...)”.

Seguindo suas argumentações acerca do teor da decisão proferida
pelo Juízo da 2ª Vara da Seção Judicial Federal da Paraíba, afirmam que a mesma
“somente suspendeu os efeitos da alienação extrajudicial decorrente do Contrato
de  Mútuo  nº  1.0036.103.884-0”;  E  que “NÃO  SE  COLHE  NELA MENÇÃO
ALGUMA A ANULAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA DO IMÓVEL PASSADA EM
NOME DOS AGRAVADOS. ESTA AFIRMAÇÃO É ADENDO DE AUTORIA DOS
AGRAVANTES,  COM FIM DOLOSO. Desta feita,  o  título de  propriedade não
perdeu seus efeitos, mas apenas foi suspenso”.

Por  fim,  pugnam  pelo  desprovimento  da  presente  irresignação
instrumental, para que seja mantida incólume a decisão vergastada. Ou, não sendo
este o entendimento adotado, “considerando a existência de ação ordinária em
trâmite perante a 2ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, bem como o Agravo de
Instrumento  perante  o  Tribunal  Regional  Federal  da  5ª  Região,  processo  nº
0804364-15.2014.4.05.0000,  requer,  como  pedido  secundário,  o  sobrestamento
deste até o trânsito em julgado da ação ordinária em tramite perante a Justiça
Federal”.

O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de  Justiça,
afirmou  não  ser  caso  de  intervenção  ministerial,  porquanto  ausente  interesse
público que tornasse necessária a intervenção ministerial (fls. 123/126).
 

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre registrar  que  presentes  estão  os  requisitos
processuais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto, pas-
sando, assim, a apreciar as razões recusais.

O cerne do presente Agravo de Instrumento cinge-se a perquirir a
confirmação ou não dos requisitos ensejadores da antecipação da tutela jurisdicio-
nal de concedida no juízo de origem.

Como é cediço, em se tratando de  antecipação de tutela, para que
esta seja concedida, ou mantida, devem estar presente os requisitos estabelecidos
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pelo art. 273 do Código de Processo Civil, quais sejam a prova inequívoca da ve-
rossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil repa-
ração.

Pois bem.

Os agravantes  interpuseram a presente via  recursal,  aduzindo, em
suma, que, no ano de 1990, adquiriram o apartamento nº 203, situado na Rua Leôn-
cio Lopes da Silveira, nº 89, nesta Capital, mediante contrato de mútuo habitacio-
nal, junto à Caixa Econômica Federal (CEF). 

Após o pagamento da última parcela do contrato, tomaram ciência
acerca da cobrança de um saldo residual no valor de R$ 234.909,94 (duzentos e
trinta e quatro mil novecentos e nove reais e noventa e quatro centavos), o qual
consideraram exorbitante e demasiadamente oneroso.

 
Não  tendo  os  recorrentes  arcado  com  o  valor  cobrado,  a  Caixa

Econômica e a EMGEA, procederam à execução extrajudicial do imóvel, por meio
da concorrência pública n° 0010/2014, na qual houve a arrematação do imóvel em
comento pelos ora agravados, que, em 12/08/2014, promoveram a escrituração de
tal bem. 

Por  seu  turno,  os  ora  agravantes  ajuizaram  Ação  Ordinária  (n°
0802819-45.2014.4.05.8200) junto  à  Justiça  Federal,  requerendo a  nulidade  dos
atos da execução supramencionada. 

É certo que o simples  ajuizamento de ação anulatória  não tem o
condão de suspender a imissão na posse do bem arrematado nos autos da execução,
todavia,  naqueles  autos,  fora  deferida  a  liminar  para  “suspender  os  efeitos  da
Execução  Extrajudicial,  referente  ao  Contrato  de  Mútuo  Habitacional  n°
1.0036.103.884-0”.

Destarte,  os  próprios  agravados  reconhecem,  em  sede  de
contrarrazões recursais, que o título de propriedade, sobre o qual se funda a imissão
na posse pleiteada na demanda originária, encontra-se suspenso, mormente quando
afirmam  que a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Seção Judicial Federal da
Paraíba “somente suspendeu os efeitos da alienação extrajudicial decorrente do
Contrato  de  Mútuo nº  1.0036.103.884-0”;  E que o  título  de  propriedade  não
perdeu seus efeitos, mas apenas foi suspenso” (fls 119).

Nesta  perspectiva,  não  havendo  que  se  discorrer,  neste  recurso,
acerca  da  validade  do  procedimento  extrajudicial  que  resultou  no  leilão  do
apartamento em que residem os agravantes - tendo em vista que essa discussão se
encontra imersa em demanda específica em tramite no âmbito federal - e, sendo
incontroverso  a  suspensão  dos  efeitos  decorrentes  da  alienação  extrajudicial,
vislumbro  que  a  tutela  antecipada  na  imissão  de  posse  ajuizada  pelos  ora
agravados, não apresenta o requisito da verossimilhança, devendo ser indeferida,
por meio do provimento da presente irresignação. 

Isso  porque,  frise-se,  embora  os  agravados  possuam  o  título  da
propriedade em questão, este decorreu da aquisição do imóvel através da execução
extrajudicial  realizada  pela  CEF e  pela  EMGEA, a  qual,  como dito,  teve  seus
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efeitos suspensos pela Justiça Federal. 

Faz-se  oportuno  ressaltar  que  não  há  nos  autos  qualquer
comprovação de que a liminar deferida na Justiça Federal fora reconsiderada ou
modificada por meio de eventual efeito suspensivo concedido em sede Agravo de
Instrumento interposto naquela seara.

Outrossim, quanto ao pleito dos agravados de que o julgamento do
presente recurso fique suspenso até  o trânsito em julgado da ação ordinária em
tramite perante a Justiça Federal, entendo que também não merece prosperar.

 Destarte,  o  bem  em  disceptação  serve  de  residência  para  os
agravantes,  ao passo que a  decisão agravada determinou a imediata  imissão na
posse por parte dos autores, inclusive com o uso de força policial, motivo pelo qual,
uma vez não confirmados os requisitos que deram ensejo à concessão da tutela
antecipada no processo de base, deve tal medida ser de pronto reformada.   

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO  RECURSO,
reformando a decisão interlocutória vergastada, para indeferir os efeitos da tutela
antecipada na ação de imissão de posse, em virtude dos efeitos da decisão liminar
concedida pela Justiça Federal nos autos da ação n° 0802819-45.2014.4.05.8200 ,
ressaltando que, eventual modificação nos fatos, deverá  ser informada ao juízo de
base para ulterior deliberação.   

        
É COMO VOTO. 

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o
Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho, juiz convocado, com jurisdição plena, em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira e o
Exmo. Dr. João Batista Barbosa (juiz convocado, para compor quorum, em face da
suspeição averbada pelo Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos). Presen-
te ao julgamento, a Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de
Justiça.  Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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