
 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000291-84.2015.815.0000
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
AGRAVANTE : Bloco Construções Ltda
ADVOGADO : Hermann César de castro Pacífico
AGRAVADO : Rafael Canto Veloso da Silveira
ADVOGADO : Jorge Veloso da Silveira
ORIGEM : Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Caaporã
JUIZ : Daniere Ferreira de Souza

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
DECLARATÓRIA DE  EXISTÊNCIA DE  NEGÓCIO
JURÍDICO.  DESISTÊNCIA  DO  RECURSO  -
HOMOLOGAÇÃO. 

- Cabe  ao  relator,  monocraticamente,
homologar pedido de desistência apresentado pelo
recorrente, nos termos dos arts. 501, CPC, c/c art.
127, XXX, RITJPB.

Vistos etc.

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

suspensivo, interposto pela BLOCO CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão de

fls.  93/99  proferida  pelo  Juízo  de  Direito  da  Vara  Única  da  Comarca  de

Caaporã que,  nos  autos  da  Ação  Declaratória  de  Existência  de  Negócio

Jurídico, concedeu a tutela antecipada, para determinar:

A expedição de Ofício ao  Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Caaporã, Estado da Paraíba, ordenando
que seja averbado à margem da Matrícula nº 8838, nº de
Ordem R-3, Livro 2-AT de Registro Geral, às fl. 58, que o
imóvel ali registrado, consistente no Lote de terreno nº 09
(nove)  da  Quadra  102  (cento  e  dois),  do  Loteamento
denominado “Cidade de Caaporã”, situado no Município
de Caaporã – PB, medindo: 14,00m (quatorze metros) de
frente  e  fundos;  por  31,00m  (trinta  e  um  metros)  de
ambos  os  lados,  com  uma  área  total  de  434m²
(quatrocentos  e  trinta  e  quatro  metros  quadrados),
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adquirido nos termos da Escritura Pública de Compra e
Venda, lavrada no Serviço Notarial e Único de Registro
“Bezerra  Cavalcanti”,  da  Comarca  de  Caaporã-PB,  no
Livro E-13, fl. 60, encontra-se “sub-judice”, determinando
o bloqueio de quaisquer transferências que impliquem em
alienação  do  referido  imóvel,  bem  como  quaisquer
registros  que  importem  em  ônus  e  encargos  à
propriedade  do  mesmo  e  a  Prefeitura  Municipal  de
Caaporã para que não seja emitida nenhuma guia de ITBI
até final solução da presente demanda.

Exsurge dos autos que o Agravado se interessou por um dos

três imóveis geminados construídos pela Agravante e teria acertado a compra

do mesmo pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e depois a

parte recorrente teria alterado o valor para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta

mil  reais),  contrariando  a  Lei  do  Consumidor  e  outros  dispositivos  legais.

Pleiteia o Recorrido o reconhecimento de negócio jurídico, obrigação de fazer e

reparação por danos morais.

Em suas razões recursais, a Agravante sustentou que nunca

pactuou com o Agravado, estando os Contratos de Promessa de Compra e

Venda apócrifos, conforme fls. 63/64 e 70/72. Alegou que o “sinal” existente nos

autos no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), fls. 56 e 69, não se referia

realmente a um sinal e sim, como pagamento a Corretor de Imóvel, sem o seu

crivo,  por  conta  e  risco  do Recorrido,  assim como desconhecia  o  depósito

apresentado à fl. 74. 

Aduziu que os e-mails emitidos para o Agravado não foram por

ela produzidos (fls. 58/62, 65, 68, 73 e 75), mas de pessoa não autorizada para

negociar imóvel.  Afirmou que o memorial  descritivo, fls.  76/81, é documento

fornecido aos interessados a saber as peculiaridades dos imóveis e pode ser

entregue a qualquer interessado. 

Argumentou que a conversa através de WhatsApp, fls. 82/87,

deu-se entre o Agravado, o Corretor de Imóveis e terceira pessoa, ambos, não

sócios  da  Construtora  ou  autorizados  pela  mesma a  negociar  diretamente.

Expôs, ainda, que os tais imóveis só seriam efetivamente vendidos depois da

averbação  do  memorial  de  incorporação  do  condomínio,  pois  sem  o
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mencionado documento não se dá a viabilização para negociá-los por meio de

financiamentos bancários. 

Por  fim,  relatou  que  o  Grupo  Bloco,  fls.  89/90,  não  é  a

Agravante  e  sim,  uma  empresa  onde  muitos  profissionais  do  ramo  de

arquitetura e engenharia se uniram para fazer projetos em comum e que não

existe mais.

Ao final,  requereu a concessão da liminar para suspender a

decisão agravada. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso.

Informações da magistrada a quo, fls. 120/121.

Liminar indeferida às fls. 123/124v.

Contrarrazões às fls. 129/136.

Pedido de Reconsideração apresentado pela Agravante às fls.

137/138, o qual foi rejeitado às fls. 153//153v.

Petição  acostada  pelas  partes,  fl.  155,  para  comunicar  a

transação  entre  elas,  desistindo  do  prosseguimento  do  feito.  Requerem,

portanto, a homologação e a consequente extinção do Agravo.

É o relatório. 

DECIDO

No caso vertente, deve-se aplicar o disposto no art. 267, VIII,

do  Código  de  Processo  Civil,  que  determina  a  extinção  do  processo  sem

julgamento do mérito, quando o Autor desistir da ação.

Na mesma direção, preceitua o art. 127, do Regimento Interno

do Tribunal de Justiça, que ao dispor sobre as atribuições do Relator assinala:
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Art. 127 – São atribuições do relator:
(...)
XXX  –  julgar  prejudicado  pedido  ou  recurso  que  haja
perdido o objeto, e homologar desistência, ainda que se
ache o feito em mesa para julgamento.

Nesta senda, com fulcro nos arts. 267, VIII, CPC c/c art. 127,

XXX,  do  RITJPB, HOMOLOGO  O  PEDIDO  DE  DESISTÊNCIA,  para  que

produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

João Pessoa/PB, ___ de abril de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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