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DECISÃO MONOCRÁTICA

Em atendimento ao art. 4º, da Portaria Conjunta 

N°1.365/2020/PRES/CGJCE oriunda do Tribunal de Justiça do Estado do 

Ceará, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 01 de 

outubro de 2020, instituindo a semana de julgamentos em regime de 

mutirão, priorizando os processos das Metas Nacionais do Conselho 

Nacional de Justiça, corroborando com os princípios da celeridade, 

duração razoável do processo e efetividade, passo a prolatar a decisão. 

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Liquigás 

Distribuidora S/A objurgando decisão interlocutória proferida pelo Juízo 

da 2ª Vara Cível da Comarca de Crato (fls. 15/16), que nos autos de ação de 

reintegração de posse c/c declaratória de rescisão de contrato e cobrança de 

multa moratória ajuizada em desfavor de Pau Brasil Comercial de Gás Ltda, 

indeferiu o pedido de antecipação de tutela, objetivando a reintegração dos 

1.829 (mil oitocentos e vinte e nove) botijões P-13 cedidos em comodato, sob 

pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo.

Na petição inicial (fls. 18/29), Liquigás Distribuidora S/A aduziu 

que: i) as partes firmaram, em 2005, Contrato de Fornecimento de Produtos, 
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Uso de Marca, Cessão de Equipamentos e outros Pactos para o “fornecimento 

de produtos pela Liquigás ao revendedor, que os comercializará respeitando a 

Manifestação Visual e as demais condições deste contrato”, conforme cláusula 

primeira; ii) na ocasião, a autora cedeu à ré, em comodato, 1.829 (mil 

oitocentos e vinte e nove) botijões P-13 e 24 (vinte e quatro) botijões P-45, 

devendo serem devolvidos com a extinção do contrato; iii) a ré deixou de 

adquirir os produtos em março de 2018 e paralisou as atividades sem aviso, 

descumprindo o contrato e abstendo-se de devolver os objetos entregues em 

comodato; iv) notificou extrajudicialmente a ré da rescisão de pleno direito do 

contrato, bem quanto para devolução dos botijões P-13, sem retorno por parte 

desta, caracterizando o esbulho possessório. Requereu: i) a concessão de 

medida liminar, determinando aos acionados a reintegração na posse da 

autora dos 1.829 (mil oitocentos e vinte e nove) vasilhames P-13 cedidos em 

comodato, devendo devolvê-los no estado em que se encontrarem, sob pena 

de multa diária a ser arbitrada pelo juízo; ii) a condenação dos réus a 

reintegrarem na posse/devolver os equipamentos entregues em comodato, 

confirmando a medida liminar; iii) a condenação dos réus ao pagamento de 

encargos contratuais, a serem calculados na forma contida na Cláusula 4.3 do 

contrato. 

Decisão interlocutória agravada (fls. 15/16), na qual o juízo a quo 

indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos: 

No que toca ao pedido de antecipação de tutela, indefiro-o, neste 
momento, eis que, para acolhimento da pretensão, consoante 
estabelece o art.303 do novo CPC, a parte deve carrear junto à 
exordial elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O perigo de dano milita em favor da parte promovida, visto que, uma 
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vez concedida a medida, poderia ter efeito devastador na sua 
atividade empresarial, na medida em que representaria na suspensão 
de suas atividades quanto à comercialização dos produtos que levam 
a marca da autora.
Dito isso, indefiro o pedido de tutela antecipada.

Razões recursais (fls. 01/12) em que a agravante afirma que: i) o 

juízo de primeiro grau desconsiderou a regra do artigo 562 do CPC, adotando 

o regime geral previsto para as tutelas de urgência; ii) o indeferimento da 

liminar prejudica a agravante, que está impossibilitada de dispor dos seus 

equipamentos para realizar a atividade comercial; iii) inexistência de periculum 

in mora reverso, visto que a agravada paralisou suas atividades; iv) o esbulho 

praticado pela agravada se deu com menos de um ano e um dia até a 

propositura da ação. Requereu: i) a antecipação da tutela, determinando a 

reintegração na posse da agravante dos 1.829 (mil oitocentos e vinte e nove) 

vasilhames P-13 (botijões de gás), devendo devolvê-los no estado em que se 

encontrarem, vazios ou cheios, tendo ou não a logomarca da Liquigás, dada a 

natureza fungível dos bens a serem reintegrada, sob pena de multa diária a 

ser arbitrada pelo juízo; ii) o provimento do agravo de instrumento, 

confirmando a medida liminar requerida.  

Decisão interlocutória ad quem às fls. 85/91, na qual esta 

Relatora deferiu o efeito suspensivo ativo, determinando a reintegração na 

posse da agravante dos 1.829 (mil oitocentos e vinte e nove) vasilhames P-13 

(botijões de gás) no estado em que se encontram, por entender que restaram 

preenchidos pela agravante os requisitos previstos pelos artigos 561 e 562, 

necessários à concessão do mandado liminar de reintegração na posse.  

Contrarrazões de Pau Brasil Comercial de Gás Ltda e Fábio 
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Tyrone Braga de Oliveira às fls. 149/169, aduzindo que: i) a agravante traiu a 

empresa agravada, sua revendedora exclusiva, passando a autorizar e abrir 

outras revendas para várias empresas do mesmo ramo de atividade na mesma 

área de atuação; ii) quebra do princípio da boa-fé e lealdade processual 

prevista pelo CPC; iii) a despeito da alegação da agravante de que os 

vasilhames de gás foram cedidos em “comodato”, o negócio jurídico celebrado 

aponta para “contrato de mútuo”; iv) inexistência de esbulho e comprovação 

da posse. Pugna pelo improvimento do recurso. 

É o relatório. Passo a decidir.

1. Admissibilidade 

Presentes os pressupostos intrínsecos ou subjetivos  cabimento, 

interesse e legitimidade, inexistência de súmula impeditiva  e extrínsecos ou 

objetivos  tempestividade, preparo, regularidade formal e a inexistência de 

fatos extintivos ou impeditivos do direito de recorrer  de admissibilidade 

recursal1, de modo que conheço do Recurso em epígrafe.

2. Mérito

Inicialmente, salienta-se que, em razão da estreita via do agravo de 

instrumento, é vedada a incursão aprofundada e definitiva no mérito da ação 

originária, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e, por conseguinte, em 

supressão de uma instância jurisdicional.

Cinge-se a controvérsia em aferir se a decisão interlocutória a quo 
1 BUENO, Cássio Scarpinella. Comentários ao Código de Processo Civil  volume 4 (arts. 926 
a 1.072)  São Paulo: Saraiva, 2017. p. 278.
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que indeferiu a medida liminar de reintegração na posse da agravante dos 

1.829 (mil oitocentos e vinte e nove) vasilhames P-13 cedidos em comodato 

observou os requisitos previstos pelo artigo 561 do CPC. 

Analisando-se os autos, verifica-se que as partes firmaram Contrato 

de Fornecimento de Produtos, Uso de Marca, Cessão de Equipamentos e 

outros Pactos (fls. 47/52) para o “fornecimento de produtos pela Liquigás ao 

revendedor, que os comercializará respeitando a Manifestação Visual e as 

demais condições deste contrato”, ocasião em que a agravante cedeu à 

agravada, em comodato, 1.829 (mil oitocentos e vinte e nove) botijões P-13 e 

24 (vinte e quatro) botijões P-45.

Posteriormente, a agravante expediu notificação extrajudicial (fls. 

61/65) rescindindo de pleno direito o contrato ante a paralisção das atividades 

da agravada, com fulcro nas cláusulas 4ª, item 4.3 e 8ª, item 8.1 do contrato, e 

visando a devolução dos 1.829 (mil oitocentos e vinte e nove) vasilhames P-13 

cedidos em comodato, não logrando êxito na recuperação dos itens, razão 

pela qual ajuizou a presente demanda. 

Nos interditos possessórios, entre os quais se enquadra a ação de 

reintegração  de posse, a discussão judicial deve restringir-se à posse do bem 

pelos contendores. Conforme previsto pelo art. 1.196 do Código Civil, posse é 

o exercício de fato de um dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, 

disposição, uso ou gozo, caracterizando-se, assim, como a possibilidade do 

possuidor de exercer fisicamente poder sobre a coisa possuída. 
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O Código de Processo Civil, em seu art. 560, dispõe que o 

possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e 

reintegrado em caso de esbulho. O artigo 561 do mesmo Código também aduz 

que incumbe ao autor da demanda possessória instruir a petição inicial com as 

provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu, e da data 

em que ocorreu um ou outro, com o que demonstrará a anterioridade de sua 

posse. Veja-se:

Artigo 561. Incumbe ao autor provar:
I  a sua posse;
Il  a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III  a data da turbação ou do esbulho;
IV  a continuação da posse, embora turbada, na ação de 
manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso concreto, verifica-se que a agravante comprovou os 

requisitos mencionados, demonstrando que a agravada detinha em comodato 

os botijões de gás, conforme contrato às fls. 47/52 e notas fiscais de remessa 

às fls. 54/56, bem quanto a rescisão contratual em razão da paralisação das 

atividades e fechamento do estabelecimento da agravada, além de sua 

constituição em mora, mediante notificação extrajudicial recebida em 22 de 

maio de 2018 (fls. 61/65). 

Ainda, observa-se que a notificação extrajudicial expedida pela 

agravante requereu a devolução dos 1.829 (mil oitocentos e vinte e nove) 

vasilhames P-13  no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de restar 

caracterizado o esbulho possessório, escorrendo o prazo concedido para 

restituição pela agravada in albis. Assim, a situação narrada caracterizou o 

esbulho apto a ensejar a proteção possessória visada na demanda. 
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Ademais, inobstante a alegação dos agravados de que o contrato 

celebrado é contrato de mútuo, e não contrato de comodato, como afirmado 

pelo agravante, observando-se a fl. 47 do negócio jurídico objurgando, 

vislumbra-se expressamente “Liquigás Distribuidora S/A. Comodato Comercial. 

Contrato nº 089/4002/05”, bem quanto a cláusula 4.3 (fl.50) prevê que, ao 

término da vigência contratual, o revendedor fica obrigado a devolver a 

totalidade dos equipamentos cedidos, sob pena de arcar com um encargo por 

dia de atraso na devolução. 

Nesse prisma, porquanto a agravante tenha demonstrado, nesse 

momento processual, o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 

561 e 562 do CPC, necessários para a concessão do mandado liminar de 

reintegração na posse, conclui-se pelo deferimento da tutela provisória 

requestada, confirmando a decisão interlocutória proferida por esta 

Relatora às fls. 85/91, determinando à agravada a reintegração na posse da 

agravante dos 1.829 (mil oitocentos e vinte e nove) vasilhames P-13 (botijões 

de gás) no estado em que se encontram, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais) a incidir em 48 (quarenta e oito) horas após a 

intimação da agravada decisão interlocutória ad quem anteriormente proferida.

Do exposto, vale destacar  e aplicar ao caso, por analogia - a 

Súmula nº 568, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe “O relator, 

monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar 

provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca 

do tema”. Portanto, com arrimo nos princípios da razoável duração do 

processo e da economia processual, justifica-se o julgamento monocrático, 
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sobretudo porque a matéria encontra-se pacificada neste Tribunal, que, por 

seu turno, deve manter sua jurisprudência coerente, íntegra, uniforme e 

estável (art. 926, do CPC)

3. Dispositivo

Ante exposto, conheço e dou provimento ao agravo de 

instrumento, confirmando a antecipação de tutela recursal anteriormente 

deferida por esta Relatora na decisão interlocutória de fls. 85/91, determinando 

a reintegração na posse da agravante dos 1.829 (mil oitocentos e vinte e nove) 

vasilhames P-13 (botijões de gás) no estado em que se encontram, sob pena 

de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), a incindir em 48 horas 

(quarenta e oito) horas após a intimação da agravada da decisão interlocutória 

ad quem anteriormente proferida. 

Expedientes necessários.

Fortaleza,  6 de outubro de 2020.

DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA
Relatora
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