
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001882-81.2015.815.0000.
ORIGEM: 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Ricardo  Vital  de  Almeida  – Juiz  Convocado para  substituir  o  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Marleide Gomes dos Santos.
ADVOGADO: Mathews Augusto Cavalcante Aureliano.
AGRAVADA: Karla Roberta Dantas de Souza.
ADVOGADO: Henrique Douglas Jucá Pereira.

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  IMISSÃO  DE  POSSE.
CONCESSÃO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  NA  SENTENÇA.  APELAÇÃO
RECEBIDA  NO  DUPLO  EFEITO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  ATRIBUIR  EFEITO
SUSPENSIVO NA PARTE EM QUE HOUVE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, SEM
QUE HAJA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. DUPLO EFEITO ATRIBUÍDO
APENAS AO MÉRITO DO APELO. ART. 520, CAPUT, E INCISO VII,  DO CPC.
PROVIMENTO PARCIAL.

"(...) Caso a tutela tenha sido concedida na própria sentença, a apelação eventualmente
interposta contra  essa sentença será recebida no efeito devolutivo quanto à parte que
concedeu a tutela, e no duplo efeito quanto ao mais. (…)" (Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria  de  Andrade  Nery  (in  "Código  de  Processo  Civil  Comentado  e  Legislação
Extravagante", 11ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 906):  

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo de
Instrumento n.º  0001882-81.2015.815.0000, em que figuram como Agravante Marleide
Gomes dos Santos e como Agravada Karla Roberta Dantas de Souza.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda  Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  Relator,  em  conhecer  do  Agravo  de  Instrumento  e  dar-lhe
provimento parcial. 

VOTO.

Marleide Gomes dos Santos interpôs Agravo de Instrumento contra a Decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f. 06, nos autos da
Ação de Imissão de Posse por ela ajuizada em face de Karla Roberta Dantas de Souza,
que recebeu o Recurso de Apelação interposto pela Agravada em seu duplo efeito, na
forma do art. 520, do Código de Processo Civil.

Em suas  razões,  f.  02/07,  alegou  que  após  adquirir  um imóvel  por  meio  de
arrematação em leilão público promovido pela Caixa Econômica Federal, ajuizou a ação
originária de Imissão de Posse, tendo o pedido sido julgado procedente e concedida a
antecipação dos efeitos da tutela,  determinando a imediata  expedição de mandado de
imissão de posse no imóvel em questão,  Sentença contra a qual  a Agravada interpôs
Apelação, recebida em seu duplo efeito pelo Juízo.

Afirmou que, como a aquisição do imóvel, obedeceu aos requisitos do art. 37, §§
2º e 3º do Decreto-Lei 70/66, não podia o Juízo atribuir efeito suspensivo ao Apelo, até



porque,  como a antecipação de tutela fora deferida na Sentença, a Decisão guerreada
desobedeceu  ao  preceituado  no  CPC,  art.  520,  VII,  pugnando  pelo  provimento  do
Recurso para que seja a Apelação recebida somente no efeito devolutivo.

Contrarrazoando, f. 59/77, a Agravada alegou que como a antecipação dos efeitos
da tutela foi concedida na Sentença, não há infringência ao art. 520, VII, do CPC, uma
vez que este preceitua que o efeito devolutivo será atribuído quando a Sentença confirmar
a antecipação da tutela anteriormente concedida.

Afirmou que o efeito suspensivo pode ser concedido tanto na Apelação como no
Agravo  de  Instrumento,  como  também  teceu  considerações  sobre  o  mérito  da  ação
originária, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

A  Procuradoria  de  Justiça  não  opinou  sobre  o  mérito  recursal,  por  entender
ausentes  os  requisitos  do  art.  178,  do  CPC/2015,  necessários  para  sua  intervenção
obrigatória, f. 81/83. 

É o Relatório.

O  Recurso  em  apreciação  foi  interposto  contra  Decisão  publicada  antes  da
entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015.

Considerando que, nos termos do art. 14 do novo Código, a norma processual não
retroagirá  e  deverá  respeitar  os  atos  processuais  praticados  e  as  situações  jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada1, devem os requisitos de admissibilidade
ser analisados à luz da disciplina do CPC/1973.

Foi esse o entendimento adotado pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça em
sessão administrativa realizada para adaptação do seu Regime Interno ao novo CPC, em
que se concluiu, expressamente, que, nos recursos tempestivos interpostos com arrimo no
CPC/1973, relativos a decisões ou sentenças publicadas até 17 de março de 2016, não
caberá  a  abertura  de prazo  prevista  no  parágrafo  único  do novel  art.  932,  consoante
enunciados administrativos n.º 22 e n.º 53, aprovados na mesma sessão com o declarado
objetivo de orientar a comunidade jurídica4.

Em que pese tais enunciados não serem vinculantes quanto aos julgamentos dos
demais tribunais, eles consubstanciam entendimentos que estão em consonância com o
art.  14  do  CPC/2015  e  que  vêm sendo  aplicados  pela  jurisprudência  daquela  Corte
Superior.

Ilustrativamente:

1 Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

2 Enunciado administrativo número 2 – Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com
as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3 Enunciado  administrativo  número  5  –  Nos  recursos  tempestivos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016),  não caberá a abertura de prazo
prevista no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC.

4 Os enunciados mencionados estão disponíveis no endereço http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica
%C3%A7%C3%A3o/Not%C3%Adcias/Not%C3%Adcias/STJ-sai-na-frente-e-adequa-regimento-interno-ao-novo-C
%C3%B3digo-de-Processo-Civil. Acesso em 4 de maio de 2016.



PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.  ARTIGO 543-C
DO  CPC/1973.  ENUNCIADO  ADMINISTRATIVO  2/STJ.  REGIME  GERAL  DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. […]. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente
recurso  atrai  a  incidência  do  Enunciado  Administrativo  n.  2/STJ:  “Aos  recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista,  com as interpretações dadas,  até então,  pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.” 2. […] (STJ, EDcl no REsp 1401560/MT, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  27/04/2016,  DJe
02/05/2016).

O presente Agravo de Instrumento traz a irresignação da Agravante, em face do
recebimento da Apelação aviada pela parte contrária no duplo efeito, em que pese ter
havido,  na  Sentença,  a  concessão  da  antecipação  da  tutela  recursal  determinando  a
imediata imissão de posse.

Em regra, o Recurso de Apelação será recebido no efeito devolutivo e suspensivo
(art. 520, caput, primeira parte, do CPC), o sendo, todavia, apenas no efeito devolutivo,
quando interposto nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 520 do CPC, em especial
no inciso VII5.

No caso concreto, como a imissão de posse foi deferida em antecipação de tutela
na Sentença proferida nos autos da Ação de Imissão de Posse, o Recurso de Apelação
interposto deve ser recebido na parte referente à antecipação de tutela apenas no efeito
devolutivo,  a não ser que haja comprovação da necessidade de suspensão, o que não
ocorreu no presente caso, e, quanto ao mérito recursal, deve ser recebida no duplo efeito,
nos  termos  do  supracitado  art.  520,  inciso  VII  do  CPC,  consoante  entendimento
doutrinário6 e posicionamento dos Tribunais Pátrios7.

5 "Art. 520 - A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito
devolutivo, quando interposta de sentença que: (...)
VII - confirmar a antecipação dos efeitos da tutela." 

6 Sobre o tema, lecionam NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY (in "Código de Processo
Civil Comentado e Legislação Extravagante", 11ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 906):
"(...) Caso a tutela tenha sido concedida na própria sentença, a apelação eventualmente interposta contra essa sentença
será recebida no efeito devolutivo quanto à parte que concedeu a tutela, e no duplo efeito quanto ao mais. (...)" 

7 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - APELAÇÃO - RECEBIMENTO -
LIMINAR DEFERIDA EM SENTENÇA - EFEITO DEVOLUTIVO - MÉRITO - DUPLO EFEITO. - O recurso de
apelação interposto contra sentença proferida nos autos de ação de imissão de posse, que defere liminar, deve ser
recebido na parte referente à liminar apenas no efeito devolutivo e, quanto ao mérito, no duplo efeito (suspensivo e
devolutivo). Inteligência do art. 520, inciso VII do Código de Processo Civil. - Recurso provido.  (TJMG -  Agravo de
Instrumento-Cv  1.0701.11.024964-9/001, Relator(a): Des.(a) Alvimar de Ávila, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento
em 13/11/2013, publicação da súmula em 22/11/2013). 

EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO -  IMISSÃO NA POSSE -  APELAÇÃO -  EFEITO SUSPENSIVO –
DESCABIMENTO. De conformidade com o disposto no art. 520, VII, do CPC, a apelação será recebida apenas
no efeito devolutivo, quando tratar de confirmação de antecipação de tutela. (TJMG -  Agravo de Instrumento-Cv
1.0707.11.008635-2/001,  Relator(a):  Des.(a)  Evangelina  Castilho  Duarte,  14ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
04/07/2013, publicação da súmula em 12/07/2013). 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. SENTENÇA. TUTELA
ANTECIPADA  CONCEDIDA.  EFEITO  MERAMENTE  DEVOLUTIVO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO
RECORRIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A apelação interposta contra a sentença que confirma antecipação de
tutela, nos termos do inciso VII do referido dispositivo legal, portanto, será recebida tão-somente no efeito devolutivo
(TRF 3ª R.; AL-AI 0023928-33.2015.4.03.0000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira; Julg. 16/02/2016;
DEJF 26/02/2016).  

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE –– SENTENÇA. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO
NO TÓPICO REFERENTE À TUTELA ANTECIPADA. AGRAVANTES QUE PRETENDEM O RECEBIMENTO
DA  APELAÇÃO  NO  EFEITO  SUSPENSIVO.  DESCABIMENTO.  ARTIGO  520,  VII  DO  CPC.  DECISÃO



Posto isso, conhecido o Agravo de Instrumento, dou-lhe provimento parcial
para  determinar  que  Recurso  de  Apelação  seja  recebido  somente  no  efeito
devolutivo  apenas  na  parte  referente  à  antecipação  de  tutela,  mantendo-se  o
recebimento no duplo efeito quanto ao seu mérito.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível  do Tribunal  de  Justiça  da Paraíba,  no dia  31 de  maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina Nóbrega de
Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

MANTIDA. Tendo a tutela  antecipada sido concedida na própria sentença,  adequado se  mostra  o recebimento do
recurso de apelação somente no efeito devolutivo quanto a este tópico, consoante dispõe o artigo 520, inciso VII, do
Código de Processo Civil. RESULTADO: Agravo de instrumento desprovido. (TJSP; AI 2112728-28.2015.8.26.0000;
Ac. 8747371; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Coelho; Julg. 26/08/2015; DJESP
31/08/2015).  


