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PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  DECISÃO 
AGRAVADA. REJEIÇÃO.

- Não se pode confundir decisão concisa, na qual as 
questões de fato e de direito, essenciais ao deslinde 
da controvérsia naquele momento processual, estão 
suficientemente  enfrentadas,  com  decisão  sem 
fundamentação. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AÇÃO CAUTELAR 
INOMINADA  PREPARATÓRIA. CONSTITUIÇÃO 
DE  CONDOMÍNIO. CONVOCAÇÃO  DE 
ASSEMBLEIA  EXTRAORDINÁRIA.  TUTELA 
ANTECIPADA  DEFERIDA.  PRESENÇA DOS 
REQUISITOS  PARA CONCESSÃO.  PROVA 
INEQUÍVOCA  E  VEROSSIMILHANÇA  DAS 
ALEGAÇÕES.  IRRESIGNAÇÃO.  MANUTENÇÃO 
DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Os elementos carreados pela Insurgente não foram 
capazes de desconstituir a decisão combatida, o que 
a  faz  permanecer  irretocável  e  ausentes  os 
requisitos  para  concessão do  efeito  suspensivo, a 
manutenção  do  interlocutório  agravado  é  medida 
que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade,  em  REJEITAR  a  preliminar  e,  no  mérito, 
DESPROVER o Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator e da 
certidão de julgamento de fl. 157.

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

suspensivo, interposto pela MASSAI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 

LTDA contra a decisão de fls. 25/26 proferida pelo Juiz da  10ª Vara  Cível da 

Comarca da Capital que,  nos autos da Ação Cautelar  Inominada Preparatória 

ajuizada  por  SUELY COELHO  TAVARES  DA SILVA E  OUTROS, deferiu  a 

liminar, para determinar a sustação imediata da Assembleia  designada pela 

Promovida para o dia 10 de fevereiro de 2014, bem como abster em designar 

novas convocações similares até que seja julgado o presente feito, ou até que 

seja concluída a obra e consequente instalação do condomínio que adquiriram, 

sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até  

o limite de 30 (trinta) dias, sem prejuízo de majoração do quantum e de outras 

condenações cabíveis.

Em  suas  razões,  a  Recorrente  arguiu,  inicialmente,  que a 

decisão  judicial  deve  ser  nula,  por  ausência de  fundamentação.  Sustentou, 

ainda, o descabimento de Ação Cautelar Preparatória,  aduzindo que  o Autor 

não indicou na exordial a ação principal que seria ajuizada, conforme disposto 

no art. 801, III, do CPC. 

A Incorporadora/Agravante pretende eleger, em Assembleia, o 

Síndico do Edifício Residencial Spazio Di Ravenna, o qual só será entregue em 

janeiro de 2015, visando arrecadar taxa extra para aquisição de equipamentos 

e todo mobiliário da área comum.

Requereu, liminarmente, a suspensão do decisum até a análise 

do  mérito  recursal. Ao  final,  pugnou  para  que  fosse  reformada  a  Decisão 

Interlocutória, indeferindo o pedido cautelar formulado pelos Agravados.

Liminar indeferida às fls. 114/116.

Pedido de Reconsideração apresentado pelo Agravante às fls. 

121/122, o qual foi rejeitado às fls. 141/142. 

Contrarrazões, fls. 124/130, pela manutenção da decisão.
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Informações do magistrado a quo, fls. 145/146.

O  Ministério  Público  opinou  pela  rejeição  da  preliminar  de 

nulidade da decisão e, no mérito, pelo prosseguimento do feito, por ausência 

de interesse público, fls. 149/152.

É o relatório. 

VOTO

Preliminar de nulidade da decisão agravada

Inicialmente, sustenta a Agravante que a decisão agravada não 

foi fundamentada e afrontou o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal,  

requerendo a sua nulidade. 

Sem razão a pretensão da Recorrente.

Não se pode confundir decisão concisa, na qual as questões 

de fato e de direito, essenciais ao deslinde da controvérsia naquele momento 

processual,  estão  suficientemente  enfrentadas,  com  decisão  sem 

fundamentação. 

Corroborando  com  o  mesmo  entendimento  do  parecer 

ministerial, fl. 151, “a decisão agravada não agride a Constituição Federal, em  

seu art. 93, IX, pois demonstra, de forma lógica, a existência dos requisitos  

necessários à concessão da liminar. Mormente por entender a Juíza a quo que  

a  instalação  do  condomínio  somente  deve  ocorrer  após  a  conclusão  do  

empreendimento, e não durante a sua construção”.

Embora  evidente  o  esforço  da  Agravante  para  anular  o 

decisum, não trouxe o recurso nenhum argumento capaz de alterá-lo.

Dessa forma, rejeito a preliminar.
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Mérito

Exsurge  dos  autos  que  os  Agravados  são  promitentes 

compradores das unidades habitacionais nº 2201, 1802 e 2301 do Condomínio 

Residencial Ravena de construção e incorporação da Agravante, com entrega 

prevista para 30 de janeiro de 2015. 

Faltando mais de um ano para a entrega da obra, a Recorrente 

convocou reunião para a instituição do referido condomínio, eleição de síndico, 

subsíndico,  Conselho  Fiscal,  além  da  aprovação  de  orçamento  para 

ambientação e aquisição de móveis em 09 de setembro de 2013. Tal reunião 

ocorreu. No entanto, sem êxito. Outras convocações ocorreram com a mesma 

pauta, porém sem sucesso.

Os Agravados alegaram impossibilidade jurídica de constituição 

de  condomínio  edilício  antes  da  conclusão  das  obras,  cobranças  de  taxas 

extraordinárias antes da entrega efetiva do prédio e a outorga da carta  de 

habite-se.

Nova convocação de Assembleia foi aprazada para o dia 10 de 

fevereiro de 2014, fazendo com que os Recorridos ajuizassem a presente Ação 

Cautelar Inominada.

Insurge-se  a Recorrente  contra  decisão  de  1.º  grau  que 

concedeu  o  pedido  de liminar, para determinar  a  sustação  imediata  da 

Assembleia  designada,  bem como  abster  em designar  novas  convocações 

similares até que seja julgado o presente feito, ou até que seja concluída a obra 

e  consequente  instalação  do  condomínio  que  adquiriram,  sob  pena  de 

pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de 30 

(trinta) dias, sem prejuízo de majoração do quantum e de outras condenações 

cabíveis.

Pois bem.

O juízo  de  verossimilhança  sobre  a  existência  do  direito  do 
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Autor  tem  como  parâmetro  legal  a  prova  inequívoca  dos  fatos  que  o 

fundamentam. Enfim, é necessária a presença de uma forte probabilidade de 

que os fatos sejam verdadeiros e que a parte tenha razão. 

Dessa  forma,  tenho  que  as  questões  levantadas  pela 

Agravante, de antecipar a eleição do síndico, subsíndico, compra de móveis e 

etc.  do imóvel,  o qual será entregue  apenas  em 30 de janeiro de 2015,  não 

justificam  a  reversão  da  decisão  recorrida,  eis  que  o  recurso  não  trouxe 

fundamentos suficientes  para,  neste  momento  processual,  autorizar  o  pleito 

requerido, isto é, indeferir  o pedido cautelar formulado pelos Agravados,  eis 

que a constituição do condomínio, por meio de Assembleia, poderá ocorrer com 

a  entrega  do  imóvel  pronto.  Ausente,  portanto,  o  requisito  do  periculum in 

mora.

Nessa  esteira,  transcrevo  o  seguinte  precedente 

jurisprudencial:

O  efeito  suspensivo  em  agravo  de  instrumento  
pressupõe, dentre outros requisitos, a possibilidade 
de  lesão  grave  ou  de  difícil  reparação,  além  de  
relevância  na  fundamentação  (CPC,  art.  558).  2.  
Inexistente  esses  requisitos,  inviável  seja  atribuído  
efeito suspensivo ao agravo. 3. Agravo não provido. 
(TJDF – AGI 20000020014576 – 1ª T. Cív. – Rel.  Des. 
Jair Soares – DJU 02.08.2000 – p. 6)

Emprestar-se  efeito  suspensivo  a  agravo  de  
instrumento  é  medida  excepcional,  que  exige  a  
presença  de  dois  requisitos:  fumus  boni  iuris  e  
periculum in mora. Não existindo um deles, indefere-
se o pedido. 2. Agravo regimental desprovido. (TRF 1ª 
R. – AGA 01000482861 – PA, 3ª T., Rel. Juiz Eustáquio  
Silveira, DJU 17.11.1999, p. 109)

Em relação ao argumento da Agravante de que a parte autora 

não indicou na exordial a ação principal que será ajuizada, conforme disposto 

no art. 801, III, do CPC, não assiste razão, uma vez que está expresso à fl. 69 

que os Recorridos buscarão o Poder Judiciário por meio de Ação Ordinária de 

Obrigação de Não Fazer, o que, de fato, ocorreu, consoante fls. 132/138, sob o 

nº 0007142-87.2014.815.2001.
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Destarte,  REJEITO  a  preliminar  de  nulidade  da  decisão 
agravada e, no mérito, DESPROVEJO o Agravo, mantendo o decisum em 
todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos Cavalcanti  de Albuquerque.  Participaram do julgamento,  além do 
Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador  Leandro dos Santos, os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque e José Ricardo Porto.

Presente  à  sessão  a  douta  representante  do  Ministério 
Público,  Dra.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo.  Procuradora  de 
Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, 
em João Pessoa, 11 de dezembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
  Relator
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