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DECISÃO LIMINAR

Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elisedeque da 

Fonseca Silva e outra contra decisão interlocutória, proferida pelo MM. Juiz da 
2ª  Vara  da  Comarca  de  Cabedelo,  que,  nos  autos  da  ação  reivindicatória 
ajuizada por Edjane Maria Vasconcelos Falcão, deferiu pedido liminar em favor 
desta, determinando a desocupação do terreno que aqueles ocupam.

Alegam os insurgentes que adquiriram de terceiro o imóvel em 
questão  há  quase  dez  anos,  conforme  demonstra  o  contrato  de  compra  e 
venda acostado ao caderno processual.

Asseveram  que  jamais  foram  procurados  pela  agravante, 
ocupando  o  bem como moradia  de  forma  mansa  e  pacífica  e  que,  por  tal 
motivo, restaram configurados os requisitos para a usucapião extraordinária.

Falam,  ainda,  que  a  decisão  é  nula,  vez  que  não  ocorreu  a 
audiência  de  justificação,  requerendo,  ao  final,  a  concessão  de  efeito 
suspensivo ao recurso, bem como seu provimento definitivo.

É o breve relatório.
Decido.
A  meu  ver,  o  pleito  liminar  de  efeito  suspensivo  deve  ser 

deferido.
Em  primeiro  lugar,  quanto  ao  fumus  boni  iuris,  penso  que  o 

mesmo resta caracterizado, na medida em que existem provas indiciárias que 
podem indicar  a  usucapião  extraordinária  urbana  em favor  dos  recorrentes 
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(fls. 19/32). Sobre esse tema, existe precedente que se posiciona no sentido de 
que, enquanto se discute a ususcapião, manifesta-se temerária a concessão de 
tutela para a desocupação do imóvel. Nesse sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AÇÃO  REIVINDICATÓRIA  - 
TUTELA  ANTECIPADA  -  DESOCUPAÇÃO  DO  IMÓVEL  - 
IMPOSSIBILIDADE  -  PROPRIEDADE  DISCUTIDA EM AÇÃO 
DE  USUCAPIÃO.  -  Estando  em  discussão,  em  ação  de 
usucapião,  a  propriedade  do  imóvel  objeto  da  ação 
reivindicatória, revela-se temerário determinar, em sede de 
tutela antecipada, sua desocupação. (TJ-MG, Relator: José de 
Carvalho  Barbosa,  Data  de Julgamento:  11/07/2013,  Câmaras 
Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL)

Já no tocante  ao  periculum in  mora,  também se observa  sua 
configuração, pois,  com a desocupação do imóvel  sob litígio,  os recorrentes 
poderão ficar sem moradia,  devendo ser destacado que a recorrida,  mesmo 
alegando  ter  adquirido  o  imóvel  desde  1993,  veio  ajuizar  a  ação  originária 
somente no ano corrente, o que demonstra a ausência do perigo de demora por 
ela invocado na instância primeva.

Isso  posto,  sem  maiores  delongas,  DEFIRO  O  PEDIDO  DE 
EFEITO SUSPENSIVO, ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO PRESENTE 
AGRAVO.

COMUNIQUE-SE, COM URGÊNCIA, o inteiro teor desta decisão 
ao  Juízo  prolator  do  decisum agravado,  oportunidade  em que  deverão  ser 
solicitadas as informações de estilo.

INTIME-SE a agravada do teor dessa decisão, bem como para, 
no prazo legal, oferecer resposta ao presente recurso, facultando-lhe juntar a 
documentação que entender necessária.

Após, independentemente de nova conclusão e do cumprimento 
das  referidas  providências,  REMETA-SE o  feito  à  Douta  Procuradoria  de 
Justiça, conforme dispõe o art. 527, VI, do CPC.

P. I.
João Pessoa, 10 de setembro de 2014.

Des. José Aurélio da Cruz
           RELATOR
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