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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE 
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  INDEFERIMENTO 
DA   ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA. 
IRRESIGNAÇÃO.  VEROSSIMILHANÇA  DAS 
ALEGAÇÕES  E  DE  PERIGO  DE  DANO 
IRREPARÁVEL  PARA  O  AUTOR  DO  PEDIDO. 
PROVIMENTO DO RECURSO.

- O juízo de verossimilhança sobre a existência do 
direito  do  Autor  do  pedido  dever  possuir  como 
parâmetro legal a prova inequívoca dos fatos que o 
fundamentam  em  um  grau  de  cognição  mais 
profundo  do  que  o  exigido  para  a  concessão  de 
qualquer cautelar. Enfim, é necessária a presença de 
uma  forte  probabilidade  de  que  os  fatos  sejam 
verdadeiros e o Requerente tenha razão. Mas isso 
não é o bastante. É mister que essa verossimilhança 
se  conjugue  o  fundado  receio,  com  amparo  em 
dados  objetivos  de  que  a  previsível  demora  no 
andamento do processo cause ao Demandante dano 
irreparável ou de difícil reparação. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, em PROVER O AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 100.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com  pedido  de  liminar, 

interposto por Victor Chianca Heim Teotonio - ME contra a decisão de fls. 68/71 
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proferida  pelo  Juiz  da  Vara  de Feitos  Especiais  da  Capital  que indeferiu  o 

pedido de concessão da liminar de reintegração de posse requerida na inicial,  

sob o fundamento de haver dúvida quanto a natureza coletiva do conflito, para 

se fixar se a competência é realmente da Vara de Conflitos Agrários, fazendo-

se necessário inspeção in loco.

Em suas razões, alega o Recorrente que é proprietário do bem 

em questão e que, com a invasão dos Agravados, sofrera diversos prejuízos 

materiais,  desde  a  queimada  de  vegetação,  demarcação  de  terrenos, 

construção de barracas, bem como danos ao maquinário da empresa existente 

no local.  Afirma, ainda, que a propriedade invadida possui área de Reserva 

Legal,  a  qual  poderá  sofrer  desmatamentos  e  degradações  ambientais  de 

cunho irreversível.

Juntou os documentos de fls. 17/71.

Liminar deferida à fl. 81.

Informações do Juízo a quo às fls. 85/88.

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito (fls. 

94/95).

É o relatório.

VOTO

De início, digo que o recurso deve ser conhecido, uma vez que 

preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

É  cediço  que  a  tutela  antecipatória  deve  ser  aplicada  com 

bastante parcimônia, evitando-se perigosos pré-julgamentos e a possibilidade 

da irreversibilidade material de se voltarem as coisas ao estado anterior. 
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Art. 273 do CPC. O juiz poderá, a requerimento da parte,  
antecipar,  total  ou  parcialmente,  os  efeitos  da  tutela  
pretendida no pedido inicial,  desde que, existindo prova  
inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação 
e: 

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil  
reparação; ou 

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o  
manifesto propósito protelatório do réu. 

§ 2º Não se concederá a antecipação da tutela quando 
houver  perigo  de  irreversibilidade  do  provimento 
antecipado.

Vale lembrar que o juízo de verossimilhança sobre a existência do 

direito  do  autor  do  pedido  dever  possuir  como  parâmetro  legal  a  prova 

inequívoca  dos  fatos  que  o  fundamentam  em  um  grau  de  cognição  mais 

profundo do que o exigido para a concessão de qualquer cautelar. Enfim, é 

necessária  a  presença  de  uma  forte  probabilidade  de  que  os  fatos  sejam 

verdadeiros e o Requerente tenha razão.

Mas isso não é o bastante. É mister que essa verossimilhança se 

conjugue  o  fundado  receio,  com  amparo  em  dados  objetivos  de  que  a 

previsível  demora  no  andamento  do  processo  cause  ao  Demandante  dano 

irreparável ou de difícil reparação. 

Veja-se o seguinte julgado:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO.  CONCESSÃO  DE  LIMINAR  EM 
TUTELA ANTECIPADA. LIVRE CONVENCIMENTO 
DO JULGADOR. 1.  Para a concessão ou não de  
tutela  antecipada,  considerável  é  a  convicção  
formada  pelo  julgador,  que  deverá  estar  em 
harmonia com a regra ditada pelo artigo 273 do  
CPC. 2. O agravo de instrumento é um recurso  
"secundum eventus litis",  o  que  implica  que  o  
órgão  revisor  está  jungido  a  analisar  tão  
somente  o  acerto  ou  desacerto  da  decisão  
impugnada,  sendo-lhe  vedado  incursionar  nas  
questões  relativas  ao  mérito  da  demanda  
originária,  sob  pena  de  prejulgamento. Agravo 
improvido.  (TJGO;  AI  349547-90.2012.8.09.0000;  
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Goianésia;  Rel.  Des.  Carlos  Escher;  DJGO 
12/12/2012).

Após  análise  sumária  dos  documentos  juntados  aos  autos, 

verifico  que,  ao  menos  sob  este  estreito  juízo  de  cognição  sumária,  resta 

demonstrada a posse anterior do Agravante e a ameaça de perda em razão da 

ocorrência do esbulho praticado pelos Agravados, há menos de ano e dia da 

data da propositura da ação (documentos de fls. 39/65).

Nesse sentido, tenho que a decisão recorrida merece reparo, uma 

vez que restaram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão 

da tutela antecipada. 

Como  é  sabido,  a  reintegração  possessória  pressupõe  a 

existência de posse anterior, que precisa ser provada e a liminar tem caráter de 

adiantamento do resultado do pedido de proteção possessória  desde que a 

inicial, devidamente instruída, proporcione elementos de convicção com poder 

de convencimento bastante para autorizar juízo provisório de razoável certeza 

quanto ao concurso dos pressupostos inscritos no artigo 927 do Código de 

Processo Civil, e foi o que ocorreu no caso em deslinde.

Nesse caso, a melhor solução é reformar a decisão atacada, até o 

desfecho  final  da  quaestio,  onde,  através  da  instrução  processual  terá  o 

Magistrado singular condições de melhor avaliar  as provas produzidas, e aí 

sim,  saberá  da  necessidade  de  confirmar,  ou  não,  a  liminar  concedida,  e 

levando-se em consideração o caráter  eminentemente provisório da medida 

deferida,  não  se  exige  para  tal  desiderato  exame  aprofundado  da  prova, 

porquanto  poderá  se  tornar  insubsistente,  posteriormente,  à  vista  de  novos 

elementos de convicção.

Destarte, partindo-se da lição dada por Ihering, o qual diz que a 

posse  é  um  direito,  sendo  este  um  interesse  juridicamente  protegido,  é 

evidente a natureza jurídica da posse, e a obrigação deste Poder em prestar a 

tutela jurisdicional efetiva, tempestiva e eficaz, com o fim de garantir a proteção 

dos direitos pleiteados.
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Sobre o tema em descortino, temos os seguintes julgados:

“MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR – DESPACHO 
CONCESSIVO  EXAME  RIGOROSO  EM  SEDE 
RECURSAL  –  DISPENSABILIDADE  –  No  exame  da 
decisão concessiva de liminar, em ação de reintegração 
de posse, posto que interlocutória, pode ser revogada, no 
curso do processo, a qualquer tempo, por seu prolator, 
em sede recursal,  a  questão deve ser  examinada,  não 
com o rigor, sem os rigores que inerentes a decisão final. 
Concessão liminar que se enquadra no livre arbítrio do 
juiz  da  causa,  cabendo  reforma,  somente  quando 
demonstrada a flagrante ilegalidade, o que não se verifica 
no  caso  ora  examinado.  Recurso  conhecido  e  não 
provido. Jurisprudência: JTACESP – lex 159/284 (TAPR – 
AI 125045700 – (10732) – 4ª C.Cív. – Rel.  Juiz Sergio 
Rodrigues – DJPR 12.03.1999)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 
DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE  –  ESBULHO 
PERPETRADO A MENOS DE ANO E DIA – PROVADOS 
OS  PRESSUPOSTOS  DO  ART.  927  DO  CPC  – 
CONCESSÃO  DE  MEDIDA  LIMINAR  DEVIDA  – 
Concede-se a reintegração do autor na posse do imóvel 
se  o  esbulho  foi  perpetrado  a  menos de  ano  e  dia  e 
provados os pressupostos do art. 927 do CPC. (TJMT – 
AI 11.506 – Classe II – 15 – São José do Rio Claro – 3ª 
C.Cív. – Rel. Des. José Ferreira Leite – J. 26.04.2000)”.

“REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE  –  LIMINAR  –  LIMITES 
DO CONFLITO – A franciscana produção de prova e os 
contornos  do  conflito  subjacente  recomendam,  no 
mínimo,  a  prudência  de manter-se  o  status  quo  fático 
anterior  a  interlocutória,  confirmando-se  a  posse 
provisória  em  nome do  autor  da  ação,  ora  agravado. 
Agravo desprovido. (03 fls). (TJRS – AGI 70000884700 – 
17ª C.Cív. – Relª Desª Juíza Elaine Harzheim Macedo – 
J. 09.05.2000)”.

Diante de todos os fundamentos expostos,  PROVEJO o Agravo 

de Instrumento, a fim de que o Agravante seja reintegrado na posse do bem.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos Cavalcanti  de Albuquerque. Participaram do julgamento, além do 
Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador  Leandro dos Santos, os 
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Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque e José Ricardo Porto.

Presente  à  sessão  o  douto  representante  do  Ministério 
Público, Dr.  Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho. Promotor de 
Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, 
em João Pessoa, 18 de novembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
  Relator
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