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ACÓRDÃO

PROCESSUAL  CÍVEL.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO  –  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER  –  DEFERIMENTO  DO  PLEITO 
ANTECIPATÓRIO, NO SENTIDO DE DETERMINAR 
A  ABSTENÇÃO  DE  QUALQUER  EMBARAÇO  A 
CONSTRUÇÃO  DE  ESCOLA  NO  MUNICÍPIO 
AGRAVANTE  –  DÚVIDAS  EXISTENTES  ACERCA 
DA  PROPRIEDADE  DO  BEM  –  QUESTÃO 
IMPRESCINDÍVEL  -  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO 
PROBATÓRIA  -  IMPOSSIBILIDADE  DE 
MANUTENÇÃO DO DECISUM –  PROVIMENTO DO 
RECURSO.

- A necessidade de dilação probatória acerca de tema 
imprescindível  para  a  concessão  da  tutela 
antecipatória inviabiliza o seu deferimento.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível,  à 
unanimidade de votos,  dar  provimento ao recurso,  nos termos do voto do 
relator e da certidão de julgamento às fls. 183.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de 
Itapororoca contra decisão interlocutória, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara 
da Comarca de Mamanguape, que, nos autos da ação de obrigação de fazer 
ajuizada  pela  Adecita  -  Associação  do  Desenvolvimento  Comunitário  de 
Itapororoca  e  outro,  deferiu  a  antecipação  da  tutela  determinando  que  o 
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recorrente  se  abstivesse  de  impedir  a  construção  de  um educandário  no 
imóvel objeto do litígio.

Alega o agravante que, conforme escritura pública registrada 
em cartório, o bem em questão é de sua propriedade. Assevera que a suposta 
doação do imóvel feita à primeira agravada (ADECITA) não se concretizou, 
vez que a Câmara Municipal não localizou a Lei que a autorizou.

Fala,  ainda, que os bens públicos são imprescritíveis,  já que 
não podem ser adquiridos por usucapião.  Ao final,  requer a concessão de 
efeito suspensivo e o provimento definitivo do recurso.

Às fls. 154/156, foi deferido o pedido de efeito suspensivo até o 
julgamento definitivo do recurso.

Intimados  para  apresentar  contrarrazões,  os  agravados 
cumpriram tal diligência, argumentando que a demanda não objetiva discutir a 
propriedade  do  bem,  mas  a  ilegalidade  em  não  conceder  o  alvará  de 
construção,  considerando  que,  em  outras  oportunidades,  a  mesma 
autorização já havia sido empreendida em favor da primeira recorrida.

Mesmo requisitadas as informações do Magistrado prolator da 
decisão, o mesmo não as prestou no momento oportuno.

Nesta instância, o Parquet Estadual absteve-se de opinar sobre 
o mérito do recurso.

É o relatório. 

VOTO

Na  exordial  da  ação  originária  (fls.  18/25),  alega-se  que  o 
imóvel litigado foi doado pelo Município agravante à primeira agravada, por 
meio de Lei Municipal, e que, em razão disso, realizou, também através de 
doação, a transferência da propriedade ao segundo agravado, Educandário 
Colibri LTDA., para que o mesmo edificasse uma escola na localidade.

Assevera-se, ainda, que a municipalidade nunca deteve o título 
de propriedade do imóvel,  pois não efetivou o registro da escritura pública 
lavrada em seu favor na Serventia Extrajudicial  competente.  Aduziu-se, ao 
final,  que, por esse motivo,  a primeira agravada adquiriu a propriedade do 
bem por meio da usucapião, haja vista sua sede funcionar no local há mais de 
20 (vinte) anos.

O  Juiz  de  primeiro  grau  deferiu  a  tutela  antecipada  sob  o 
fundamento  de  que  o  agravante  não  poderia  impedir  a  construção  de 
estabelecimento de ensino sob a alegação de que é dono do bem, pois não 
demonstrou tal condição.
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A par dessas informações,  penso que o recurso merece ser 
provido, não pela tese do recorrente, mas pelos fundamentos que passo a 
expor.

Com efeito,  assim  como  restou  consignado  na  decisão  que 
conferiu efeito suspensivo ao recurso, a fundamentação utilizada pelo prolator 
da  decisão  não  deveria  garantir  a  concessão  da  tutela  antecipada.  Pelo 
contrário, ela impede justamente o seu deferimento, pois, se o Município não 
é o dono do imóvel, não poderia doá-lo à primeira agravada e, esta, muito 
menos, a terceiros.

Dessa  maneira,  seria  temerário  autorizar  a  construção  do 
educandário sem verificar quem efetivamente é o justo proprietário do imóvel, 
devendo  ser  acrescentado  que  inexiste  qualquer  notícia  nos  autos  da 
existência de ato normativo que dispense a prova do título de propriedade do 
imóvel para a emissão de alvarás de construção na localidade, sendo essa 
matéria,  a  meu  ver,  imprescindível  para  o  deslinde  da  lide  e, 
consequentemente, da tutela antecipada.

Em verdade, o que obstaculiza a manutenção do decisum é a 
extrema necessidade de dilação probatória a ser realizada na ação originária. 
Conforme mencionado, se faz imprescindível aferir de quem é a propriedade 
do bem, devendo ser colhida, para alcançar esse desiderato, a oitiva daqueles 
que constam no registro  imobiliário  como seus  atuais  donos  (Severino  de 
Souza Ramos e Maria da Conceição Ramos), para que os mesmos informem 
se, de fato, o  venderam ao ente federativo. 

Se restar comprovado que o imóvel foi adquirido pelo Município 
recorrente,  ainda  será  imperioso  proceder  a  uma  busca  minuciosa  nos 
arquivos da Câmara de Vereadores da suposta Lei Municipal que autorizou a 
doação  do  bem  à  primeira  agravada,  devendo  ser  ressaltado  que  as 
declarações constantes destes autos, emitidas por aquele Poder Legislativo 
local,  e  datadas  de  2012  (fl.  80)  e  2014  (fl.  150),  são  contraditórias  e 
insuficientes, pois uma confirma a existência da norma enquanto a outra a 
afasta do mundo jurídico.

Por tais motivos, entendo que somente seria possível analisar 
o  pleito  antecipatório  após  tais  diligências,  que  podem  ser  empreendidas 
mesmo que as partes não as requeiram na fase instrutória, por força do que 
estabelece o art. 130, do CPC1. 

Corroborando  tal  entendimento,  colaciono  precedentes  que 
consagram a impossibilidade de deferimento da tutela antecipada quando a 
matéria discutida na ação exigir dilação probatória, vejamos:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  TUTELA  ANTECIPADA. 
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A necessidade 

1 Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à 
instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
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de  dilação  probatória  inviabiliza  o  deferimento  da  tutela 
antecipada.” (TJ-MG - AI: 10188120082535001 MG , Relator: 
José  Affonso  da  Costa  Côrtes,  Data  de  Julgamento: 
11/04/2013,  Câmaras Cíveis  /  15ª CÂMARA CÍVEL,  Data de 
Publicação: 03/05/2013)

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CONCESSÃO  DE 
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ.  NECESSIDADE  DE 
DILAÇÃO  PROBATÓRIA.  1.  Agravo  de  instrumento 
interposto pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 
-,  em face  de  decisão que,  em sede  de  Ação  Ordinária, 
deferiu  pedido  de  tutela  antecipada  para  determinar  a 
concessão  de  aposentadoria  por  invalidez.  2.  A 
jurisprudência  deste  Colendo  Tribunal  tem  perfilhado 
entendimento de que, em sede de antecipação de tutela, 
não é razoável determinar-se a implantação de benefício de 
modo a impor à Fazenda Pública o imediato pagamento de 
valores, sobretudo em casos nos quais há necessidade de 
dilação  probatória. 3.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO 
PROVIDO,  PREJUDICADOS  OS  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO.” (TRF-5 - AG: 29632420134059999  , Relator: 
Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data 
de  Julgamento:  08/10/2013,  Segunda  Turma,  Data  de 
Publicação: 10/10/2013)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 
NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA. 
DESCABIMENTO.  I  -  Pedido  de  substituição  de  imóvel 
arrendado  em face  de  alegado  vício  na  construção  cuja 
análise  demanda  dilação  probatória  a  impossibilitar  a 
imediata concessão da medida de urgência requerida. II  - 
Agravo de instrumento desprovido.” (TRF-3 - AI: 24566 SP 
0024566-08.2011.4.03.0000,  Relator:  DESEMBARGADOR 
FEDERAL  PEIXOTO  JUNIOR,  Data  de  Julgamento: 
26/11/2013, SEGUNDA TURMA)

Por  fim,  quanto  à  discussão  acerca  da  usucapião,  muito 
embora esse tema tenha sido suscitado pelos agravados na ação originária, 
não foi efetivado qualquer pleito nesse sentido, sendo, por isso, irrelevante, na 
demanda, o tempo em que ela passou no bem sem qualquer embaraço de 
quem detenha o título de propriedade.

Ante o exposto,  dou provimento ao agravo de instrumento, 
para  cassar  a  decisão  interlocutória  lançada,  em  razão  da  patente 
necessidade de dilação probatória.

É como voto.
Presidiu  a  Sessão  o  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 

Morais Guedes. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.
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Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paulo Lavor, Promotor 
de Justiça Convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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