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

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2009778-78.2014.815.0000.
ORIGEM: 4ª Vara da Comarca de Santa Rita.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Leonardo de Aguiar Bandeira, em causa própria.
AGRAVADO: Mônica Magali Gama Braga.

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PEDIDO  DE  DESISTÊNCIA.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 501, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
C/C  O  ART.  127,  XXX,  DO  REGIMENTO  INTERNO  DESTE  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA. HOMOLOGAÇÃO.

Requerida a desistência do Agravo de Instrumento, homologa-se o pedido com base
no art. 501, do CPC, c/c art. 127, XXX do RITJPB

Vistos etc.

Leonardo  de  Aguiar  Bandeira,  em  causa  própria, interpôs  Agravo  de
Instrumento contra a Decisão, f. 21, prolatada pelo Juízo Plantonista da Comarca de
Santa Rita, nos autos da Ação de Busca e Apreensão por ele ajuizada em face de
Mônica Magali  Gama Braga,  que indeferiu a liminar  de busca e  apreensão da
Escritura  Pública  de  Especificação,  Constituição  e  Instituição  de  Condomínio  e
Divisão Amigável e da Certidão de Registro Imobiliário do Apartamento nº 403,
localizado no Edifício Mar de Bering, Intermares, no Município de Cabedelo.

Em suas razões recursais, f. 02/11, o Agravante alegou que foi contratado
pelo Condomínio Residencial Mar de Bering para a obtenção da Escritura Pública de
Especificação, Constituição e Instituição de Condomínio e Divisão Amigável e o
registro das unidades habitacionais em nome dos promitentes compradores.

Argumentou que no dia 01/08/2014, quando da realização de uma reunião
com os  condôminos para a  entrega dos  referidos  documentos,  tanto a  Agravada,
como  Amli  Kandice  Gama  Braga,  sua  filha,  apresentaram-se  como  sendo  as
proprietárias do Apartamento 403, sem, entretanto, terem comprovado tal titularidade
ou a condição de promitentes compradoras, motivo pelo qual, com a sua recusa para
a  entrega dos  documentos,  a  Agravada,  no seu dizer,  arrebatou a  documentação,
evadindo-se do local. 

Aduziu que,  apesar de o Juízo ter  constatado a ocorrência do  fumus boni
juris, por entender que não houve a comprovação do proprietário do referido imóvel,
equivocadamente  afastou  o  periculum  in  mora,  que  justificasse  a  concessão  da
liminar  requerida,  sem  a  oitiva  da  Ré,  porquanto,  em  caso  de  manutenção  da
Interlocutória, há o risco de que a Agravada se desfaça da documentação antes de
efetivada a medida de busca e apreensão. 

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja expedido



o  Mandado  de  Busca  e  Apreensão  do  original  dos  documentos  consistentes  na
Escritura  Pública  de  Especificação,  Constituição  e  Instituição  de  Condomínio  e
Divisão Amigável e na Certidão de Registro Imobiliário do Apartamento n.º 403 e,
no mérito, a reforma da Interlocutória combatida. 

Distribuídos  os  presentes  autos,  inicialmente,  no  decorrer  do  Plantão
Judiciário,  f.  114,  o  Plantonista  não  vislumbrou  urgência  apta  à  instauração  da
jurisdição, por não haver qualquer indício de risco de perecimento da documentação
no transcorrer do Plantão, pelo que determinou a sua distribuição a esta Relatoria,
com o seu término, f. 116/117.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, f. 119/119-v.

O Agravante reiterou o pedido de concessão de liminar para atribuir efeito
ativo ao Recurso, f. 121/122, e, em seguida, protocolou requerimento de desistência
do Agravo de Instrumento, ao argumento de ausência superveniente de interesse no
seu prosseguimento.

É o Relatório.

Homologo o pedido de desistência,  nos  termos do art.  501 do Código de
Processo Civil1 c/c o artigo 127, inciso XXX, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça2, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Comunique-se. Intime-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1 Art. 501. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes,
desistir do recurso.

2 Art. 127. São atribuições do Relator:
[…]
XXX − julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto, e homologar desistência,
ainda que o feito se ache em mesa para julgamento.


