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CIVIL e  PROCESSUAL CIVIL  – Agravo
de Instrumento – Ação cautelar incidental –
Pedido  liminar  –  Abstenção  de  venda  de
imóvel  a  terceiro  –  Deferimento  –
Insurgência contra a decisão – Defesa de
ausência de requisitos para  concessão do
pedido –  Descabimento  –  Promissário
comprador  que  honra  compromissos  por
longo  período  até  cobrança  de  obrigação
em condições discutíveis – Contrarrazões –
Requerimento  de  condenação  do
recorrente  por  litigância  de  má-fé  –
Supressão de  instância  –  Manutenção da
decisão – Desprovimento.

-  Havendo  possibilidade  de  revisão
contratual de promessa de compra e venda
de imóvel,  onde  o  promissário  comprador
honrou por longo período as prestações do
contrato  e  discute  obrigação  final  de
acordo; restam caracterizados os requisitos
necessários para o deferimento do pedido
liminar para abstenção de venda do imóvel
a terceiro.

- A conduta indevida do agravante no litígio
deve  ser  examinada  inicialmente  no
primeiro grau, sendo matéria relevante para
os  fatos  e  que  importaria  supressão  de
instância.
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V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos do agravo de instrumento acima identificados,

A C  O  R  D  A M,  em  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de agravo de instrumento
interposto por Ecomax Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra decisão
interlocutória (fls. 74/75) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível
da Comarca da Capital, que, nos autos da “ação cautelar incidental”, ajuizada
por  Roberto de Souza Andrade, deferiu a liminar pleiteada, para o fim de
obrigar  a  promovida  a  se  abster  de  realizar  qualquer  ato  de  alienação
extrajudicial do imóvel objeto do contrato de compra e venda (apto. 602 do
Residencial Renascença), até que a ação principal de obrigação de fazer se
encontre definitivamente julgada.

A empresa  recorrente,  às  fls.  02/05,  após
realizar histórico dos fatos, alega, em síntese, que descabia o deferimento do
pedido de antecipação de tutela na ação cautelar,  ante a inexistência dos
requisitos necessários para tanto.

Afirma a agravante que a parte agravada se
encontra inadimplente no contrato de promessa de compra e venda de imóvel
celebrado,  sendo  direito dela exigir  o cumprimento da obrigação e pedir  a
resolução  do  contrato,  conforme  parte  dos  pedidos  formulados  em
reconvenção na “ação de obrigação de fazer”.

Aduz que antes do deferimento da liminar
na ação cautelar promoveu a venda do bem a terceiro, tendo, em razão disso,
ocorrido a perda de objeto da demanda, o que faz tornar sem efeito a decisão.

Requer  o provimento do recurso, para que
sejam sustados os efeitos da decisão interlocutória.

Contrarrazões  às  fls.  100/126,  pelo
desprovimento do recurso e condenação da parte recorrente ao pagamento
de multa por litigância de má-fé, ante a afirmativa de venda do bem, em data
posterior à decisão.

Informações prestadas  pelo  Juízo  “a  quo”
às fls. 226/227, comunicando que a agravante atendeu ao disposto no art. 526
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do CPC.

Parecer  Ministerial  às  fls.  231/234,  sem
manifestação de mérito.

É o que importa relatar.

V O T O

Compulsando  detidamente  o  caderno
processual,  observa-se,  de  plano,  que  a  pretensão  liminar  do  agravado,
deferida em primeiro grau, tem natureza cautelar e não de antecipação dos
efeitos da tutela.

O autor,  notificado extrajudicialmente para
pagar verbas contratuais, ajuizou “ação cautelar incidental”, que se encontra
em apenso à demanda principal  de  obrigação de  fazer,  realizando pedido
liminar para abstenção de venda do imóvel a terceiro.

Neste  passo,  consideram-se  presentes  o
“fumus boni iuris” e o “periculum in mora” necessários para a configuração do
deferimento do pedido, cabendo o desprovimento do agravo.

Com efeito, indubitável que o contrato vem
sendo  questionado  em  razão  dos  acréscimos  no  valor  de obrigação,
notadamente no fim da obra do imóvel objeto da avença, quando o recorrido
já havia pago por cerca de 4 (quatro) anos as prestações cobradas.

Patente  se mostra,  com isso, o “periculum
in mora” na circunstância dos autos, haja vista a probabilidade de o agravado,
que alega a incapacidade de quitar o contrato nas proporções cobradas, vir a
sofrer as consequências da inadimplência,  tal  como  o desfazimento de um
acordo após anos de investimento.

Por  outro  lado,  o  “fumus  boni  iuris”  -  ao
contrário  do  que  ocorre  com  a  prova  inequívoca  que  conduza  à
verossimilhança  da  alegação,  típica  da  antecipação  da  tutela  final  -  diz
respeito apenas à plausibilidade do direito invocado pela parte, isto é, "não é
preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material  em
risco,  mesmo porque  esse,  frequentemente,  é  litigioso  e  só  terá  sua
comprovação e declaração no processo principal"  (Humberto Theodoro
Jr., Curso de Direito Processual Civil, 36. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2004,
v. 2, p. 360).
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Nesse  sentido,  verifica-se  que  o  direito
arguido  pelo  autor,  ora  agravado,  nesse  primeiro  momento  e  em  tese,
encontra amparo no ordenamento jurídico.

Ao contrário do que foi defendido na minuta
do  recurso,  os  pressupostos  ensejadores  da  concessão  da  liminar  para
abstenção de venda de imóvel  a terceiro  estão presentes,  sendo oportuno
mencionar  que  a  providência  deferida  em  primeira instância,  de  caráter
liminar, não se confunde com o procedimento da ação de obrigação de fazer.

Em casos análogos aos dos autos, colhe-se
da jurisprudência pátria, “in verbis”:

“AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO  IMOBILIÁRIO  -  TUTELA
ANTECIPADA  -  DEPÓSITO  JUDICIAL  DA
PRESTAÇÃO, ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E DE
VENDA  EXTRAJUDICIAL  DO  BEM  -  NATUREZA
CAUTELAR - ART. 273, §7º, DO CPC - PRESENÇA DO
PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS -
PROVIMENTO DO AGRAVO. 
Presente o periculum in mora, haja vista a probabilidade
de os agravantes, incapazes de quitar prestação no valor
de  R$31.674,38,  compatível  com  o  saldo  devedor
restante,  virem  a  sofrer  as  conseqüências  da
inadimplência,  tais  como  a  retomada  do  imóvel  pelo
banco  e  o  registro  de  seus  nomes  nos  cadastros  de
proteção ao crédito. 
Verifica-se que o direito argüido pelos agravantes, neste
primeiro  momento  e  em  tese,  encontra  amparo  no
ordenamento jurídico, sendo de se acatar, em que pese
ter  sido  produzido  unilateralmente,  o  laudo  pericial
elaborado pelo  assistente  técnico  por  eles  contratado,
autorizando  que  promovam  o  depósito  judicial
dasarcelas  do  financiamento  restantes,  no  valor  de
R$274,99.”
(TJMG, Agravo de Instrumento 2.0000.00.461732-7/000,
Relator(a): Des.(a) Batista de Abreu , Relator(a) para o
acórdão:  Des.(a)  ,  julgamento  em  09/11/2004,
publicação da súmula em 27/11/2004) 

Por  fim,  quanto  ao  pedido  formulado  em
sede de contrarrazões ao  agravo de instrumento, atinente à  condenação da
parte agravante aos consectários pela litigância de má-fé,  entende-se que a
matéria  deve ser  proposta  inicialmente  na  instância  anterior,  sob  pena de
supressão.

A multa,  no  caso,  de  caráter  punitivo  ao
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agravante,  pode  influir  no  resultado  final  da  demanda,  significando  um
verdadeiro atropelo à marcha processual, o que é vedado pelo ordenamento
jurídico, restando prejudicado o pedido.

A conduta indevida do agravante no  litígio
deve ser examinada  inicialmente  no primeiro grau, sendo matéria relevante
para os fatos e que importaria supressão de instância.

Mediante  tais  considerações,  NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter inalterada a
decisão proferia pelo Juízo de primeiro grau.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 

Participaram do julgamento  o Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho e a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento o Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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