
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

AÇÃO CAUTELAR Nº 0757662-43.2007.815.0000
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Requerente: Arimarcel Padilha de Castro.
Advogado: Arimarcel Padilha de Castro, Alexandre Soares de Melo e Tomaz Times.
Requerido: Maria Elza Rodrigues.
Advogado:Caius Marcellus de Lacerda e Thiago Xavier de Andrade 

AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. IMISSÃO NA POSSE
DE BEM IMÓVEL. PERECIMENTO DO BEM. LIMINAR
DEFERIDA.  EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA SEM
RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  PERDA  DO  OBJETO
SUPERVENIENTE.  MEDIDA  CAUTELAR
PREJUDICADA. 

—   AÇÃO CAUTELAR. Julgado o recurso  ordinário da requerente
na ação principal da qual essa medida cautelar é incidental, mostra-se
totalmente prejudicado o pedido, ante a perda superveniente do objeto.
Processo  extinto,  sem julgamento do  mérito. (TRT  3ª  R.;  CauInom
0011137-48.2015.5.03.0000; Rel. Des. José Nilton Ferreira Pandelot;
DJEMG 13/05/2016) 

Vistos etc.

RELATÓRIO 

Trata-se de medida cautelar interposta por Arimacel Padilha de
Castro em face de Maria Elza Rodrigues com o intuito de obter a imissão na posse do
imóvel  enquanto  não  há  julgamento  de  mérito  da  ação  rescisória  n  0757661-
58.2007.815.0000. 

A liminar foi parcialmente deferida a fim de garantir a imissão
na  posse,  sem  a  possibilidade  de  vender,  locar  ou  promover  quaisquer  atos  que
impliquem em auferir renda (fls.61/62).

Devidamente intimada, a requerida não apresentou  contestação,
conforme certidão de fl.58. 



Após  a  decisão  liminar,  o  requerente  apresentou  petitório
pleiteando  a  possibilidade  de  locação  do  imóvel,  haja  vista  as  dificuldades  de
conservação e mantença do mesmo (fls.83/84).

O pedido foi deferido à fl.121.

O Ministério Público,  em parecer às fls.74/79, não opinou no
mérito, porquanto ausente interesse público que justifique a intervenção.

É o relatório. 

VOTO

In  casu,  ARIMARCEL PADILHA  DE CASTRO propôs  a
presente  Medida  Cautelar  na  Ação  Rescisória  de  nº  0757661-58.2007.815.0000,
visando obter a imissão na posse do imóvel objeto de partilha discutida em sede de ação
rescisória,  sob o fundamento de que o imóvel  encontra-se abandonado, com débitos
fiscais (IPTU) e taxas condominiais que podem causar a perda por inadimplemento. Tal
fato,  per  si,  justifica  um provimento  cautelar  de  modo  a  resguardar  o  imóvel  cuja
propriedade discute-se a partir da ação rescisória mencionada. 

O autor apresentou alguns documentos nos quais a ré informa
que desocupou o imóvel, apartamento 101 do Edifício San George, localizado na Rua
Eutiquiano Barreto, 801, Manaíra (fls. 45/52), posteriormente estendidos os efeitos da
imissão de posse também para o imóvel sala 1.104 do Empresarial Epitácio Pessoa.

Após a citação da promovida,  esta deixou transcorrer o prazo
sem manifestação, conforme certidão de fl.57.   

Com  efeito,  a  medida  cautelar  foi  ajuizada  para  permitir  ao
requerente a imissão na posse de dois imóveis enquanto não havia decisão em sede de
ação  rescisória.  Ocorre  que,  conforme  consignado  nos  autos  nº  0757661-
58.2007.815.0000, a ação rescisória foi extinta sem resolução de mérito, de modo que a
presente medida cautelar perdeu seu objeto.

Com efeito, não subsiste interesse processual ao requerente na
manutenção de medida cautelar após extinta a ação rescisória sem resolução de mérito.

Ante  o  exposto,  revogando  a  liminar  concedida,  JULGO
EXTINTA A MEDIDA CAUTELAR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

É como voto.

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides. Relator: Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  ainda  do
julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Romero  Marcelo  da
Fonseca  Oliveira,  João Alves  da  Silva,  Frederico  Martinho da  Nóbrega  Coutinho e
Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado para substituir a Exma. Desa. Maria



das Graças Morais Guedes) e Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado, com juridição
limitada, para substituir o Exmo. Sr. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  à  sessão,  representando  o  Ministério  Público,  o
Excelentíssimo Senhor Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega, Procurador de Justiça. 

João Pessoa, 04 de abril de 2018

 
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

Relator
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RELATÓRIO 

Trata-se de medida cautelar interposta por Arimacel Padilha de
Castro em face de Maria Elza Rodrigues com o intuito de obter a imissão na posse do
imóvel  enquanto  não  há  julgamento  de  mérito  da  ação  rescisória  n  0757661-
58.2007.815.0000. 

A liminar foi parcialmente deferida a fim de garantir a imissão
na  posse,  sem  a  possibilidade  de  vender,  locar  ou  promover  quaisquer  atos  que
impliquem em auferir renda (fls.61/62).

Devidamente intimada, a requerida não apresentou  contestação,
conforme certidão de fl.58. 

Após  a  decisão  liminar,  o  requerente  apresentou  petitório
pleiteando  a  possibilidade  de  locação  do  imóvel,  haja  vista  as  dificuldades  de
conservação e mantença do mesmo (fls.83/84).

O pedido foi deferido à fl.121.

O Ministério Público,  em parecer às fls.74/79, não opinou no
mérito, porquanto ausente interesse público que justifique a intervenção.

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 29 de abril de 2016

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                        Relator


	Relator

