
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2014045-93.2014.815.0000.
Origem : Comarca de Alhandra.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Agravante : Janduí Guedes de Araújo.
Advogados : Davi Tavares Viana 

  Ana Carolina Pereira Tavares Viana.
Agravado : JL Group Incorporação e Investimentos LTDA.
Advogado : Mário Sérgio Coutinho Soares Júnior e outros. 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
ANULATÓRIA  DE  PERMUTA  DE  BEM
IMÓVEL  C/C  RESCISÃO  DE  CONTRATO.
REQUERIMENTO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE
TUTELA  PARA  IMISSÃO  DE  POSSE  DOS
AUTORES  NOS  BENS  OBJETOS  DO
CONTRATO  QUE  SE  PRETENDE  ANULAR.
INDEFERIMENTO.  INCOMPATIBILIDADE
COM  O  PEDIDO  INICIAL.  AUSÊNCIA  DE
VEROSSIMILHANÇA  NAS  ALEGAÇÕES
APRESENTADAS.  PEDIDO  DE  MODI-
FICAÇÃO  DO  PLEITO  INICIAL.  AUSÊNCIA
DE  MANIFESTAÇÃO  PELO  JUIZ  DE
PRIMEIRO  GRAU.  IMPOSSIBILIDADE  DE
APRECIAÇÃO  POR  ESTA  CORTE  DE
JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA AO DUPLO GRAU
DE  JURISDIÇÃO.  DECISÃO  QUE  SE
MANTÉM. RECURSO DESPROVIDO. 

- Tratando-se de antecipação de tutela, cabe ao autor a
demonstração  dos  requisitos  estabelecidos  pelo  art.
273 do Código de Processo Civil,  ou seja,  a  prova
inequívoca da verossimilhança da alegação e o funda-
do receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
de  modo  que a  falta  de  quaisquer  dos  requisitos,
acarretará o indeferimento do pedido de tutela anteci-
pada, sendo desnecessária a análise do outro.

-  O pleito  de  imissão  de  posse  dos  autores  nos
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imóveis, objetos do contrato que se pretende anular, é
incoerente com a pretensão inicial formulada. Assim,
considerando que  o acolhimento do pedido antecipa-
tório  configuraria  inadmissível  contradição  com  a
pretensão principal, correta a decisão que o indefere.

- Não comprovada a plausibilidade das alegações da
parte, com o mínimo de verossimilhança que o caso
exige,  faz-se  necessário  o  indeferimento  da  tutela
pretendida.

- Inviável a análise por esta Corte de Justiça de pleito
ainda  não  apreciado  pelo  julgador  de  origem,  sob
pena de supressão do duplo grau de jurisdição.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 02/07) interposto por
Janduí Guedes de Araújo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da 2ª Vara da Comarca de Cabedelo que, nos autos da  “Ação Anulatória de
Permuta de Bem Imóvel c/c Rescisão de Contrato, Multa, Danos Morais e
Materiais”  movida em face  de  JL Group Incorporação e Investimentos
LTDA., indeferiu pedido de tutela antecipada requerido pelos autores, a fim de
que fossem imitidos na posse dos apartamentos nº 307, 308, 306, 204, 102 e
106 do Edifício Brisas de Carapibus.

Irresignado,  o  insurgente  interpôs  a  presente  súplica
instrumental.  Alegou  ter  ajuizado  a  referida  ação  anulatória,  em  razão  de
contrato de permuta firmado por ele e sua esposa Almira de Carvalho Araújo
com  a  incorporadora  recorrida,  onde  participavam  com  a  entrega  de  um
terreno  e  a  empresa,  em  contrapartida,  edificaria  o  empreendimento
denominado  Edifício  Brisas  de  Carapibus,  além  de  repassar-lhes  6  (seis)
unidades habitacionais.

Segundo relata, após a realização do negócio, os contratantes
teriam  constatado  três  irregularidades:  “i)  JL  GROUP  havia  trocado  no
cartório de Registro de Imóveis a posição geográfica do flat de número 301
(o mais valorizado); ii) JL GROUP havia registrado no cartório de registro
de imóveis um fraudulento contrato de compra e venda ao invés de escriturar
a promessa de permuta, iii) JL GROUP sequer havia iniciado a construção
da 3ª laje na data aprazada para entrega do empreendimento (28.02.10)” (fls.
03).

Ressaltou que durante o trâmite do processo, houve a conclusão
e  entrega  da  obra,  razão  pela  qual  os  demandantes  atravessaram petitório
dirigido ao juízo de primeiro grau, asseverando que houve perda superveniente
parcial do pedido no que se refere à rescisão total do contrato de promessa de
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permuta. Requereram, nesta oportunidade, que o Judiciário apenas declarasse
a rescisão parcial da cláusula 02.1, ou seja, que determine a entrega dos flats
307, 308, 306, 204, 102 e 106, bem como condene a empresa ré ao pagamento
de danos  morais  e  materiais.  Ao final,  pugnaram pela  concessão de  tutela
antecipada para que fossem imitidos na posse dos referidos bens.

Consoante  ressaltado,  a  súplica  autoral  foi  indeferida  pelo
magistrado de primeiro grau, por entender que o pedido de imissão dos autores
nos bens objeto do contrato firmado com a empresa ré seria contraditório ao
pleito de rescisão contratual aposto na petição inicial, devendo ser deduzido
em meio processual próprio (fls. 10/12).

Aduz  o  insurgente  que  não  haveria  contradição  entre  os
pedidos,  ante  o  surgimento  do  fato  novo,  consistente  na  entrega  do
empreendimento e em razão do expresso pedido de renúncia de parte mínima
do pedido.

Consigna que a declaração de rescisão contratual apenas traria
benefícios para a empresa, que não seria obrigada a entregar qualquer unidade
habitacional aos autores, além de não trazer qualquer utilidade para estes.

Com  essas  considerações,  requereu  a  concessão  de  tutela
antecipada  recursal,  com espeque no art.  527,  III,  do  Código de  Processo
Civil, de modo a determinar a imissão de posse dos autores no bem objeto da
demanda. No mérito, requer o provimento da irresignação.

Liminar indeferida às fls. 666/679.

Pleito  de  reconsideração  formulado  pelo  agravante  (fls.
675/676), indeferido por meio do despacho de fls. 678/679.

Embora devidamente intimada, a parte agravada não apresentou
contrarrazões, conforme se infere da certidão de fls. 683.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, pugnou pelo
prosseguimento do feito, sem se manifestar no mérito (fls. 684/687).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  presentes  estão  os
requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso
interposto, passando, assim, a apreciar as razões do agravo de instrumento.

De proêmio, destaco que a análise a ser feita, no âmbito deste
recurso,  cingir-se-á  à  verificação  da  existência  ou  não  dos  requisitos
necessários  à  concessão da tutela  antecipada requerida em primeiro grau e
indeferida pelo juízo primevo, sem esgotar o mérito da demanda, uma vez que
ao órgão  ad quem cabe, apenas, o exame acerca do acerto ou desacerto da
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decisão judicial combatida.

É cediço que para o deferimento da tutela de emergência, faz-se
mister  a  presença  dos  elementos  preconizados pelo art.  273 do Código de
Ritos, quais sejam: verossimilhança de suas alegações, fundado receio de dano
irreparável e caracterizado o abuso de direito de defesa, ou, ainda, o manifesto
propósito protelatório do réu.

Analisando o contexto probatório encartado aos autos, percebe-
se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas
fundamentações.

Isso porque,  conforme relatado a  pretensão inicial  formulada
pelos autores é de anulação do contrato de permuta firmado com a empresa
recorrida,  haja  vista  a  alteração  das  plantas  de  construção  e,
consequentemente,  dos  apartamentos  escolhidos,  bem  como  por  terem
diminuído unilateralmente sua participação e por venderem unidades que lhe
seriam destinadas.

Assim, a meu ver, não é preciso grande esforço interpretativo
para  concluir  que  o  pleito  de  imissão  nas  unidades  autônomas  do
empreendimento, objetos do contrato que se pretende anular, é incoerente com
o pedido de anulação deste.

Tal  contradição,  diga-se,  não  pode  ser  afastada  pela  simples
superveniência de fato novo, uma vez que aperfeiçoada a  relação processual
na instância de origem, não é permitido ao autor aditar ou modificar o pedido.

Conforme  disposto  nos  artigos  264  e  294  do  Código  de
Processo  Civil,  somente  é  admitida  a  alteração  do  pedido  anteriormente  à
efetivação da citação, salvo se houver concordância do réu.

Senão vejamos:

“Art.  264.  Feita  a  citação,  é  defeso  ao  autor
modificar  o  pedido  ou  a  causa  de  pedir,  sem  o
consentimento  do  réu,  mantendo-se  as  mesmas
partes, salvo as substituições permitidas por lei.

Parágrafo único. A alteração do pedido ou da causa
de pedir em nenhuma hipótese será permitida após o
saneamento do processo.”

“Art.294. Antes da citação, o autor poderá aditar o
pedido, correndo à sua conta as custas acrescidas em
razão dessa iniciativa.”

Em comentário ao supramencionado art. 294, o processualista
Nelson Nery Júnior leciona:
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"Como antes da citação a relação processual ainda
não  está  completa,  o  autor  poderá  aditar  ou
modificar  o  pedido  ou  a  causa  de  pedir,
independentemente  de  qualquer  autorização.  As
despesas  que  eventualmente  decorrerem  dessa
modificação deverão ser carreadas ao autor, que a
elas deu causa, sendo responsável pelo pagamento”
(Código de Processo Civil  Comentado, Revista dos
Tribunais, 7ª ed., São Paulo, 2003, p. 678).

Assim, em um exame ainda sumário da questão, entendo que
não seria permitido ao autor aditar a inicial depois de efetivada a citação sem o
consentimento do réu.

Cabe  acrescentar  que  não  se  desconhece  que  segundo  o
disposto no artigo 462 do Código de Processo Civil, no momento da decisão, o
juiz  deverá  levar  em  consideração  os  fatos  os  fatos  constitutivos,
modificativos ou extintivos do direito surgidos depois da propositura da ação
que possam influir no julgamento da lide. 

Com efeito, tal assertiva impõe ao julgador a observância do
contexto litigioso no momento da sentença, a fim de que não se pronuncie
sobre uma realidade não mais existente, tornando seu comando absolutamente
ineficaz.  Entretanto,  o  fato  superveniente  mencionado  da  lei  deve  ser
entendido como aquele que não importe em alteração da causa de pedir ou do
pedido.

Nas lições de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade
Nery:

"O ius  superveniens  pode  consistir  no  advento  de
fato ou direito  que possa influir  no julgamento da
lide. Deve ser levado em consideração pelo juiz, de
ofício  ou  a  requerimento  da  parte  ou  interessado,
independentemente  de  quem  possa  ser  com  ele
beneficiado no processo. Não se pode, a pretexto de
pretender a incidência do ius seperveniens, alterar a
causa de pedir ou o pedido (Nery.  RP 25/214)" p.
Código  de  Processo  Civil  Comentado  e  Legislação
Extravagante - 11ª Ed. - Ed. Revista dos Tribunais - p.
704) (grifo nosso)

Ao que se infere das lições acima, portanto, o pedido deduzido
é  imutável,  motivo  pelo  qual  não  se  revestem  de  plausibilidade  as
considerações invocadas pelo agravante. 

Ressalte-se,  por  fim,  que  o  alegado  fato  superveniente  –
finalização da obra e entrega dos apartamentos – não pode ser considerado
como evento  imprevisível,  do que  se  conclui  poderia  ter  sido incluído,  ao
menos, como pedido alternativo na inicial.
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Assim, a priori, como bem afirmado pelo magistrado a quo, o
acolhimento  do  pedido  antecipatório  configuraria  inadmissível  contradição
com a pretensão principal, podendo, entretanto, ser deduzido através do meio
processual adequado.

Não fosse isso, verifica-se dos termos da decisão ora agravada
que  o  juízo  de  primeiro  grau  não  se  manifestou  acerca  do  pedido  de
modificação do pleito inicial, não sendo possível o seu enfrentamento direto
por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Portanto, como se vê, a princípio, o fumus boni iuris não restou
evidenciado, de forma que reputo prejudicada a análise de eventual periculum
in mora. 

Diante do exposto,  NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo íntegra a decisão agravada.

É COMO VOTO. 

Presidiu a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.  Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 09 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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