
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
Pedido de reconsideração no Agravo de Instrumento nº 2012134-46.2014.815.0000 — 4ª Vara 
Regional de Mangabeira Capital
RELATOR           :Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
AGRAVANTE :Márcia Ferreira da Silva.
ADVOGADO :Tácito Ribeiro Fernandes.
AGRAVADO   :Erenilda do Monte Brito e José Carlos Brito
ADVOGADO      :Jeferson Fernandes Pereira

Vistos, etc.

Cuida-se de Pedido de Reconsideração formulado pela agravada em face da 
decisão de fls. 129/131, que deferiu o pleito liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, 
mantendo a posse da agravante.

Insurge-se  a  recorrida contra  a  manutenção  da  posse  com a  agravante, 
reformando  a  decisão  que  deferiu  o  efeito  suspensivo  ao  presente  agravo,  ante  as  provas 
constituídas nos autos, inclusive testemunhal que demonstram a posse da mesma no imóvel em 
questão.

É o Relatório. 

Decido. 

Pugna  a  agravada pela  reforma da  decisão  prolatada  por  ocasião  do 
presente agravo de instrumento, sob o argumento de que houve equívoco na análise da liminar. 

Pois bem.

Para se deferir, nos termos do art. 558 do CPC, pedido de atribuição de 
efeito suspensivo a agravo, mister a existência dos requisitos legais que o autorizam, quais sejam: 
fumus boni iuris e periculum in mora. 

Em  um  juízo  preliminar  o  fumus  boni  iure restou  demonstrado  pela 
agravante, pois provou a posse do imóvel em questão, sobretudo porque lá reside. Além do mais, os 
documentos que instruem este recurso demonstra a melhor posse, a saber, o termo de cessão de uso 
concedido  a  Márcia  Ferreira  da  Silva  e  cancelamento  do  termo  anteriormente  concedido  aos 
agravados, por descumprimento da cláusula primeira, 1.3, que impõe a ocupação no prazo máximo 
de 72 (setenta e duas) horas, a contar do seu recebimento.
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Da mesma forma, o  periculum in mora  está presente, haja vista que não 
seria razoável impor à agravante o sofrimento e o desconforto de ter que deixar a residência sua e de 
seus filhos sem que restasse comprovado nos autos o oferecimento de solução diversa,  que lhe 
permitisse manter-se no gozo e fruição do conforto que atualmente detém. 

Nestes termos, não há que se falar em modificação da decisão agravada em 
sede liminar. 

Face ao exposto, indefiro o pedido de reconsideração.

Publique-se. Cumpra-se.

                                      João Pessoa, 15 de dezembro de 2014.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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