
 

poder judiciário  
tribunal de justiça do estado do piauí 
GABINETE DO Desembargador FERNANDO LOPES E SILVA NETO

 
AGRAVO INTERNO N° 0711330-14.2019.8.18.0000 NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0710651-14.2019.8.18.0000

ORIGEM: AVELINO LOPES / VARA ÚNICA

AGRAVANTES: DIOSTENES JOSE ALVES e OLGA PAULINO DO AMARAL ALVES

ADVOGADOS: JOSE NORBERTO LOPES CAMPELO (OAB/PI 2.594) E OUTROS

AGRAVADO: GERSON MARQUES DA SILVA

ADVOGADO: CLEMILSON LOPES (OAB/PI 6512-A e OAB/SP 279526)

RELATOR: Desembargador FERNANDO LOPES E SILVA NETO 

 

 
AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU EFEITO
SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Vislumbrada a presença dos requisitos previstos no artigo 995,
parágrafo único, do Código de Processo Civil. Retratação para
conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 
 

DECISÃO MONOCRÁTICA  
  

Cuida-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de reconsideração, interposto por DIOSTENES JOSE

ALVES e OLGA PAULINO DO AMARAL ALVES em face da decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito

suspensivo ao agravo de instrumento n° 0710651-14.2019.8.18.0000.

Os agravantes argumentam que a decisão proferida pelo juízo a quo não observou os requisitos para o

deferimento da liminar de reintegração de posse, dando causa a um cenário de insegurança jurídica, razão pela qual

requerem a reconsideração da decisão monocrática para o fim de conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Aduzem que a reconsideração da decisão monocrática para a concessão do efeito suspensivo é

urgente e necessária, pois, não é razoável o cumprimento de reintegração de posse em área não identificada,

colacionando aos autos certidão que atesta a tentativa de cumprimento da liminar deferida pelo juízo a quo, tendo o

Oficial de Justiça informado que nem a parte requerente e nem a parte requerida reconhecem a área como a

propriedade “Alto da Colina” (ID 701790 - Pág. 2).

Os agravantes argumentam que o agravado pretende utilizar a liminar, deferida equivocadamente pela

magistrada a quo, para fazê-la cumprir em área qualquer e que não lhe pertence, lesando patrimônio de terceiros.

Aduzem que nem os limites e confrontações da BARRA DO ANGICAL nem do ALTO DA COLINA

fazem referência a áreas de sua posse e domínio, comprovando que as propriedades estão distantes uma da outra,

sendo temerário deferir qualquer liminar em favor do agravado sem perícia e sem identificação de área.

Por fim, os agravantes destacaram que, no município de Avelino Lopes, ocorreram alterações

irregulares de matrículas imobiliárias, o que deve ser levado em conta quando da análise das ações possessórias.

Com estes argumentos, os agravantes requerem que seja reconsiderada a decisão ora agravada,

deferindo-se a tutela de urgência pleiteada para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando-se a

suspensão da liminar de reintegração de posse deferida.

A parte agravada foi intimada para apresentar contrarrazões, porém, quedou-se inerte (ID 989910).

É o relatório.

Decido.

O pedido de reconsideração é cabível, podendo o relator, diante dos elementos fáticos jurídicos,

trazidos pela parte, proceder a uma nova análise da matéria e, se for o caso, modificar a decisão questionada.

No primeiro momento, verificou-se que a decisão proferida pela magistrada a quo, sob juízo de
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cognição sumária, enfrentou a análise dos requisitos legais para a concessão do mandado liminar de reintegração de

posse, razão pela qual indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo.

No entanto, verifica-se que os agravantes colacionaram aos autos certidão datada de 08 de julho de

2019, na qual se constata que o novo mandado de reintegração de posse expedido foi devolvido como não cumprido:

“Certifico que em cumprimento ao mandado retro, dirigi-me até o endereço

constante, e sendo lá deixei de manter o Autor GERSON MARQUES DA

SILVA, na posse do imóvel denominado Alto da Colina, mencionado no

mandado, em razão das partes (requerente e requeridos) informarem que o

imóvel em questão não é Alto da Colina, fui informado ainda pela parte

requerente, que imóvel da demanda é denominado Barra do Angical, em

seguida efetuei a intimação do requerido Dióstenes José Alves, o mesmo após

ouvir a leitura do mandado e ficar de tudo ciente, recebeu a contrafé que lhe

entreguei”.

Ademais, em consulta aos autos do processo principal, verificou-se que JOSÉ LOPES DO COUTO,

RAGIL RODRIGUES COUTO e INÁCIO LOPES LOURENCO opuseram EMBARGOS DE TERCEIRO em face da AÇÃO

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por GERSON MARQUES DA SILVA, alegando que, caso seja cumprido o

mandado de reintegração de posse deferido pela magistrada a quo, terão sua posse esbulhada, pois, GERSON

MARQUES DA SILVA passaria, necessariamente, “por cima” de suas propriedades e posses para alcançar as terras de

DIOSTENES JOSE ALVES.

Tais circunstâncias apontam relevantes incongruências relacionadas à definição da área referida pela

decisão liminar de reintegração de posse, vislumbrando-se o quadro de insegurança jurídica narrado pelo agravante.

Assim, entendo consubstanciada a plausibilidade jurídica do direito do agravante, bem como o risco de

dano gravo, caso sejam mantidos os efeitos da liminar deferida pelo juízo a quo. Preenchidos, portanto, os requisitos

para a suspensão da decisão recorrida (artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
Neste diapasão, forçoso se faz reconsiderar a decisão monocrática de ID 685223 do agravo de

instrumento Nº 0710651-14.2019.8.18.0000 e, em consequência, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo
 ao AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0710651-14.2019.8.18.0000 para o fim de suspender a liminar de reintegração de
posse concedida nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR (Processo nº 0000172-
54.2017.8.18.0038).

Oficie-se ao juízo a quo, dando-lhe ciência desta decisão.

Publique-se. Intimem-se. Transcorrendo, in albis, o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e

arquivem-se estes autos.

Cumpra-se.

Teresina (PI), 16 de maio de 2020.

 

Desembargador Fernando Lopes e Silva Neto

Relator 
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