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

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 2001996-54.2013..815.0000.
ORIGEM: 1ª Vara Regional de Mangabeira da Comarca desta Capital. 
RELATOR: Marcos Coelho de Salles, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE:  RR Agropecuária e Investimentos Imobiliários e Comercial de alimentos EJC Ltda. 
ADVOGADO: Luiz  Augusto  da  Franca  Crispim  Filho,  Felipe  Ribeiro  Coutinho  e  André  Luiz 
Cavalcanti Cabral.
AGRAVADO: Thiago José Amorim do Nascimento.
ADVOGADO: José Flor do Nascimento Neto Segundo e Antonio Navarro Ribeiro

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO E 
FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  PEDIDO  DE  EMBARGO  DA  OBRA. 
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  VEROSSIMILHANÇA  DO  DIREITO 
ALEGADO.  OBRA CONCLUÍDA. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO 
DO RECURSO. 

Não demonstrada a lesão grave e de difícil reparação que adviria com o 
prosseguimento da obra, a qual se encontra praticamente concluída, mostra-se 
ineficaz sua paralisação, conforme postulado em sede de antecipação dos efeitos da 
tutela.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo 
de Instrumento n.° 2001996-54.2013.815.0000, em que figuram como Agravante RR 
Agropecuária e Investimentos Imobiliários e Comercial de Alimentos EJC Ltda.  e 
como Agravado Thiago José Amorim do Nascimento. 

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda  Quarta 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acompanhando o 
voto do Relator, em dar provimento ao Agravo de Instrumento.

VOTO.

A RR  Agropecuária  e  Investimentos  Imobiliários  e  Comercial  de 
Alimentos EJC Ltda.  interpôs Agravo de Instrumento contra a Decisão prolatada 
pelo Juízo da  1ª Vara Regional de Mangabeira da Comarca desta Capital, nos autos 
da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em 
face dela ajuizada por Thiago José Amorim do Nascimento, que deferiu o pedido 
de antecipação da tutela, determinando a imediata suspensão das obras do imóvel de 
propriedade do Agravante, até o julgamento final da lide, arbitrando multa diária de 
quinhentos reais, em caso de descumprimento da Decisão.

Em suas razões, f. 02/15, suscitou a preliminar de ausência de interesse de 
agir, ao argumento de que a obra cuja paralisação é pleiteada já estava concluída 



quando do ingresso da ação principal.

No  mérito,  alega  que  o  Agravado  não  demonstrou  que  as  infiltrações, 
rachaduras  e  danos  no  gesso  de  seu  imóvel  ocorreram em decorrência  da  obra 
realizada pela Recorrente.

Sustenta que inexiste o perigo de dano de difícil reparação na continuidade da 
obra,  porquanto  esta  já  foi  concluída  e  o  imóvel  já  se  encontra  pronto  para 
funcionamento,  tendo,  inclusive,  sido  expedido  o  respectivo  Alvará  de 
Funcionamento.

Aduz  que  o  deferimento  do  efeito  suspensivo  Recursal  é  medida  que  se 
impõe,  visto  que  a  Decisão  agravada  lhe  obriga  a  paralisar  as  suas  atividades 
relacionadas a obra suspensa, o que poderá afetar indiretamente o desenvolvimento 
do  objeto  social  explorado,  acarretando-lhe  prejuízo  irreparável  ou  de  difícil 
reparação.

Pugnou pela concessão do efeito suspensivo recursal, e posterior provimento 
para cassação da Decisão vergastada.

Efeito Suspensivo deferido às f. 115/116.

Sem Contrarrazões, conforme Certidão de f. 124.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem 
quaisquer das hipóteses do art. 82, incisos I a III, do CPC.

É o Relatório.

O  Agravante  suscitou  a  preliminar  de  ausência  de  interesse  de  agir,  ao 
argumento de que a obra cuja paralisação é pleiteada já estava concluída quando do 
ingresso da ação principal, contudo, observo que a matéria confunde-se com o mérito 
do Agravo, pelo que  deixou para analisá-la conjuntamente com o mérito recursal.

O Agravado/Autor postulou a  suspensão  da obra no imóvel lindeiro, ao 
fundamento de que esta ocasionou o surgimento de infiltrações e rachaduras em sua 
residência.

Da análise das fotografias juntadas pelo Agravante/Réu, f. 98/108, constata-se 
que desde a data da propositura da Ação de Obrigação de Fazer e  da interposição 
deste Recurso, a obra permaneceu em contínuo avanço, tendo concluído sua fase 
estrutural, estando atualmente concluída,  inclusive,  com  o  seu  Alvará  de 
Funcionamento expedido.

Na fase em que se encontra a construção, não mais se justifica a paralisação, 
mormente porque o perigo de dano irreparável, pela ameaça à estrutura do imóvel do 
Agravado, deixou de ter fundamento, em razão da finalização da obra suspensa, pelo 
que não se  demonstra a verossimilhança do direito do Agravado, consoante 



entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul1.

Dessa forma, inexistindo prova de que o levantamento da suspensão resultará 
em lesão grave ou de difícil reparação ao Agravado, é medida que se impõe a reforma 
da Decisão que deferiu a tutela antecipada e determinou sua paralisação. 

 
Posto isso, dou provimento ao Agravo de Instrumento, para desconstituir 

a decisão agravada.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 23 de setembro de 2014, 
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. Frederico Martinho da 
Nóbrega  Coutinho,  dele  também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Dr. 
Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da 
Silva).  Presente  à  sessão  a  Exm.ª  Procuradora  de  Justiça  Dra.  Jacilene  Nicolau 
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator

1AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. OBRA EM FASE DE 
ACABAMENTOS. EMBARGO DE EDIFICAÇÃO. AUSENTE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL 
REPARAÇÃO. Não demonstrada a lesão grave e de difícil reparação que adviria com o prosseguimento 
da obra, a qual se encontra praticamente concluída. Ineficaz a paralisação da obra, conforme pleiteado 
liminarmente, pois a edificação (regular ou não) encontra-se quase em sua forma final. Ausência de 
irreversibilidade dos supostos prejuízos apontados. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO POR 
DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70026070664, Décima Nona Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 01/09/2008)


