
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO 
Agravo de Instrumento nº 2005804-33.2014.815.0000
Origem : 12ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Juiz de Direito Convocado João Batista Barbosa
Agravante : Companhia Usina São João S/A e Agrícola Terra Nova
Advogados: André Luiz Cavalcanti Cabral e outro
Agravado : Antônio Ribeiro

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER  C/C  DANOS
MORAIS  E  PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE
TUTELA.   INDEFERIMENTO  DA  TUTELA  EM
PRIMEIRO  GRAU.  IRRESIGNAÇÃO  DA  PARTE
AUTORA.  INEXISTÊNCIA  DE
VEROSSIMILHANÇA.  AUSÊNCIA  DOS
REQUISITOS  AUTORIZADORES  PARA  A  SUA
CONCESSÃO.  INTELIGÊNCIA DO  ART.  273,  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE
INSTRUÇÃO  PROBATÓRIA.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

-  De  acordo  com  o  art.  273,  caput, do  Código  de
Processo Civil,  para a concessão da antecipação de
tutela  devem  concorrer  os  seguintes  requisitos:
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presença  de  prova  inequívoca,  fundado  receio  de
dano irreparável ou de difícil reparação e, ausentes
quaisquer  dos  pressupostos  citados,  não  há  como
reconhecer  o  direito  à  antecipação  dos  efeitos  da
tutela.

- À míngua de elementos fáticos e jurídicos capazes
de  infirmar  os  fundamentos  da  decisão  judicial
atacada, o desprovimento do agravo é medida que se
impõe.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  fls.
02/13,  interposto  pela  Companhia  Usina  São  João e  Agrícola  Terra  Nova contra
decisão da Juíza de Direito da 12ª Vara Cível da Comarca da Capital, fls. 15/16, a qual
indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela perseguida na  Ação de Obrigação de
Não Fazer c/c Danos Morais nº 0003535-66.2014.815.2001, proposta em desfavor de
Antônio Ribeiro, consoante excerto dispositivo abaixo transcrito:

Em sendo assim, por não vislumbrar quaisquer dos
requisitos  pertinentes  ao  caso  em  questão,  pelo
menos a princípio,  merecendo uma melhor dilação
probatória,  INDEFIRO  o  pedido  de  tutela
antecipada.

Em suas razões, os recorrentes aduziram, em síntese,
a  impropriedade  do  provimento  agravado,  haja  vista  que,  muito  embora  jamais
houvessem empreendido qualquer medida ilegal para reaver a posse da Fazenda São
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Francisco  Cravassu,  o  agravado,  por  meio  de  seu  sítio  eletrônico,  estar-lhes-ia
levianamente imputando a prática de vários ilícitos, entre os quais, o de grilagem
dessas terras, situação que, se não imediatamente cessada, permanecerá a gerar-lhes
prejuízos de ordem moral e material. Pugnaram, então, pela antecipação da tutela
recursal,  a  fim  de  que  o  recorrido  “se  abstenha  de  praticar  quaisquer  atos  ou
proferir  comentários  referentes  a  suposta  existência  de  fraude  dos  títulos  de
registro da propriedade São Francisco do Cravassu, bem como praticar quaisquer
atos  que  possam  dificultar  o  cumprimento  da  decisão  que  determinou  a
reintegração de posse na referida propriedade; retirando as notícias propagadas no
site  “www.freianastacio.com.br”  que  se  referem  às  promovidas  de  forma
desabonadora, no prazo de 24h, sob pena de aplicação de multa diária em valor
não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento”, fl.12.

Indeferimento do pleito liminar, fls. 111/115.

Embargos  de  Declaração  opostos  pelas  agravantes,
fls.  121/125,  os  quais,  devidamente  apreciados,  foram  rejeitados,  fls.  197/203,
monocraticamente.

Informações prestadas pela Magistrada a quo, fl. 208.

Contrarrazões não ofertadas, conforme certidão de fl.
209.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  Dra.
Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes, fls.  210/212,  opinou  pelo  desprovimento  do
recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Companhia Usina São João  e  Agrícola Terra Nova
alegam,  ao  revés  do  que  afirma  o  agravado,  ter  adquirido  a  propriedade
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denominada São Francisco Cravassu de forma lícita, conforme atesta a certidão de
inteiro teor fornecida pelo 2º Ofício de Notas e Registros de Imóveis de Santa Rita, a
qual  atesta  a  matrícula  do citado imóvel,  razão pela  qual  deve ser  modificada  a
decisão de origem, para que seja determinado ao recorrido que este “se abstenha de
praticar quaisquer atos ou proferir comentários referentes a suposta existência de
fraude dos  títulos de  registro  da  propriedade São  Francisco  do Cravassu,  bem
como praticar quaisquer atos que possam dificultar o cumprimento da decisão que
determinou a reintegração de posse na referida propriedade; retirando as notícias
propagadas no site “www.freianastacio.com.br” que se referem às promovidas de
forma desabonadora, no prazo de 24h, sob pena de aplicação de multa diária em
valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento”, fl. 12, tudo
com  vistas  unicamente  a  tumultuar  o  cumprimento  da  decisão  de  reintegração
dessas terras, preferida no Processo nº 0002729-31.2013.815.0331. 

Em que pese a extensa argumentação externada, pelo
menos, neste momento,  não vislumbro a aparência do bom direito necessária ao
reconhecimento de relevância da fundamentação exposta.

É  que,  ao  dispor  acerca  dos  direitos  e  garantias
fundamentais, a Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos IV e IX, preocupou-se
em assegurar a livre manifestação do pensamento e a liberdade de comunicação,
independentemente de censura ou licença, de sorte que, a priori, não seria prudente
atender-se  à  ampla  pretensão  de  que  o  agravado  “se  abstenha  de  praticar
quaisquer atos ou proferir comentários referentes a suposta existência de fraude
dos títulos de registro da propriedade” do bem litigioso referido. 

Outrossim, em meu sentir,  descabe, de igual forma,
qualquer  intervenção,  no  que  pertine  à  regulação  da  conduta  do  recorrido  em
relação aos atos relacionados ao cumprimento do provimento pertinente à ação
reintegratória, haja vista que o presente instrumental vincula-se à impugnação de
interlocutória concernente à ação diversa daquela.

Por outro lado, embora não se olvide a existência de
elementos indiciários da legalidade do título que vincula os recorrentes à área em
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discussão, fls. 33/34, tenho que a condição de suficiência dessas provas demanda o
avanço procedimental, com a devida oportunização de contraditório; circunstância
que,  sob  minha  ótica  impede,  por  ora,  o  atendimento  ao  pedido  de  específica
exclusão da notícia supostamente desabonadora do site “www.freianastacio.com.br”.

Some-se  a  isso,  o  fato  de  que  tal  matéria restou
replicada  em  diversos  outros  sítios  eletrônicos  (WSCOM,  PORTAL  CORREIO,
PBAGORA, PARLAMENTO PB, etc.), consoante se verifica às fls. 71/80, de sorte que
permaneceria a ser acessível ao público, ainda que esse ponto da medida emergencial
fosse atendido nesta oportunidade; não havendo, pois, sob tal panorama, como se
falar em dano irreparabilidade ou difícil reparação, acaso essa parcela do direito seja
eventualmente acautelado apenas quando do julgamento da presente demanda.

Assim, diante da necessidade de instrução probatória
para  a  resolutividade  da  demanda,  não  vislumbro,  nesse  primeiro  momento,  a
verossimilhança da alegação dos recorrentes capazes de justificar a antecipação dos
efeitos  da  tutela  de mérito,  restando patente,  portanto,  a  confirmação da decisão
agravada, em harmonia com o parecer ministerial.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É como VOTO.

Presidiu o julgamento, o Desembargador João Alves
da  Silva,  com  voto.  Participaram,  ainda,  o  relator  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho) e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 16 de dezembro de 2014 - data do julgamento. 
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João Batista Barbosa
                                                                                        Juiz de Direito Convocado

     Relator
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