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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO 
DE  POSSE.  DEFERIMENTO  DO  PEDIDO  DE 
LIMINAR. IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO 
IRREPARÁVEL  E   VEROSSIMILHANÇA  DAS 
ALEGAÇÕES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

- O juízo de verossimilhança sobre a existência do 
direito  do  autor  do  pedido  deve  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  a  essa 
verossimilhança se conjugue o fundado receio, com 
amparo  em  dados  objetivos  de  que  a  previsível 
demora  no  andamento  do  processo  cause  à 
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 DESPROVER O AGRAVO DE INSTRUMENTO, 
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 163.

RELATÓRIO

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

interposto por JOSENILDO DE OLIVEIRA ARAÚJO e outro contra a decisão de 

fls.  35/36  proferida  pela  Juíza  da  4a Vara  Regional  de  Manguabeira,  que 
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concedeu antecipação de tutela na Ação de Imissão de Posse ao Agravado 

FELIPE FRANCA LAGO.

Em suas razões, alegam os Recorrentes que são proprietários do 

bem em questão, o qual encontrava-se com as parcelas atrasadas. Sustentam 

que jamais foram notificados pelo agente fiduciário para purgação do débito em 

atraso, de forma que, só posteriormente, quando tomaram conhecimento de 

que tal bem havia sido arrematado em hasta pública, restaram cientes que o 

requerido havia promovido a execução extrajudicial do bem.

Liminar deferida às fls. 35/36.

Informações do magistrado a quo às fls. 144/145.

Contrarrazões,  fls.  148/154,  pela  manutenção  da  decisão 

agravada.

O Ministério Público não ofertou parecer de mérito, fls. 157/158.

É o relatório. 

VOTO

Sem razão os Recorrentes.

No presente caso, insurge-se os Agravantes contra decisão de 

1.º  grau,  que deferiu  o  pedido de tutela  antecipada,  para determinar  que o 

Agravado fosse imitido na posse do imóvel objeto da presente ação.

Pois bem. 

Nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil:  “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  
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irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito  

de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.” 

O juízo  de  verossimilhança  sobre  a  existência  do  direito  do 

Agravado  tem  como  parâmetro  legal  a  prova  inequívoca  dos  fatos  que  o 

fundamentam.  

Dito isso, importante ressaltar que o presente recurso trata-se 

de Agravo de Instrumento, onde não se pode adentrar profundamente na 

questão, sob pena de decidir-se o próprio mérito.

In  casu,  as  questões  levantadas  pelos  Agravantes  não 

justificam  a  reversão  da  decisão  recorrida,  eis  que  a inocorrência  de 

inadimplemento  do  contrato  poderia  ter  sido  facilmente  comprovada  nestes 

autos, juntando os Agravantes cópias dos comprovantes de pagamento que 

demonstrassem  o  erro  na  instauração  da  execução  extrajudicial  e, 

consequentemente,  da  Ação  de  Imissão  na  Posse.   Contudo,  eles  não 

apresentaram qualquer documento para demonstrar os referidos pagamentos, 

sendo descabido prover um recurso com base, unicamente, em alegações dos 

Recorrentes, sem a devida comprovação.

Deste  modo,  não vejo  como os argumentos dos Agravantes 

possam ser acolhidos.

O pedido formulado na petição inicial pelo Agravado encontra 

amparo no Decreto-lei n°70, de 21/11/1966, nos termos que se seguem:

“Art. 37. Uma vez efetivada a alienação do imóvel, 
de acordo com o artigo 32, será emitida a respectiva 
carta de arrematação, assinada pelo leiloeiro,  pelo 
credor, pelo agente fiduciário, e por cinco pessoas 
físicas  idôneas,  absolutamente  capazes,  como 
testemunhas,  documento  que  servirá  como  titulo 
para a transcrição no Registro Geral de Imóveis.
§ 1º O devedor, se estiver presente ao público leilão, 
deverá assinar a carta de arrematação que, em caso 
contrário,  conterá  necessariamente  a  constatação 
de sua ausência ou de sua recusa em subscrevê-la.
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§  2º  Uma  vez  transcrita  no  Registro  Geral  de 
Imóveis  a  carta  de  arrematação,  poderá  o 
adquirente requerer ao Juízo competente imissão de 
posse  no  imóvel,  que  lhe  será  concedida 
liminarmente,  após  decorridas  as  48  horas 
mencionadas no parágrafo terceiro deste artigo, sem 
prejuízo de se prosseguir no feito, em rito ordinário, 
para  o  debate  das  alegações  que  o  devedor 
porventura aduzir em contestação.
§ 3º A concessão da medida liminar do parágrafo 
anterior  só  será  negada  se  o  devedor,  citado, 
comprovar,  no  prazo  de  48  (quarenta  e  oito) 
horas, que resgatou ou consignou judicialmente o 
valor  de  seu  débito,  antes  da  realização  do 
primeiro ou do segundo público leilão.”

Diante  do  exposto,  DESPROVEJO  O  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO, mantendo a decisão agravada.

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 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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