
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Agravo de Instrumento nº 2001987-92.2013.815.0000
Origem : 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Agravante : Mariama Trigueiro Maia
Advogado : Marcus Antônio Lucena Nogueira
Agravadas  :  SCOPEL  SPE-08  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS  e  Q3

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AÇÃO  DE
RESOLUÇÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE
VALORES PAGOS C/C PERDAS E DANOS. TUTELA
ANTECIPADA INDEFERIDA EM PRIMEIR GRAU.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO
NA  ENTREGA  DA  OBRA.  INADIMPLÊNCIA
CONTRATUAL.  DEMONSTRAÇÃO.  SUSPENSÃO
DAS  PARCELAS  VINCENDAS.  CABIMENTO.
PRESENÇA  DA  VEROSSIMILHANÇA  DA
ALEGAÇÃO  E  DA  POSSIBILIDADE  DE  DANO
IRREPARÁVEL.  REFORMA  DA  DECISÃO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

-  Tendo  a  parte  insurgente  demonstrado  o
inadimplemento  contratual  das  demandadas,
consistente  na  não  entrega  da  obra  no  prazo
inicialmente  previsto,  resta  demonstrada  a
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verossimilhança da alegação.

-  Restando  caracterizada  a  verosimilhança  da
alegação invocada, e residindo o perigo da demora
no  possível  comprometimento  dos  rendimentos  da
agravante,  merece  reforma  a  decisão  de  primeiro
grau,  apenas  no  sentido  de  suspender  a  exigência
das mensalidades vincendas.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO, fls.
02/06,  interposto  por Mariama  Trigueiro  Maia contra  decisão  interlocutória,  fls.
199/200,  proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campina
Grande, nos autos da Ação de Resolução Contratual e Restituição de Valores  Pagos
c/c Perdas e Danos com pedido de Tutela Antecipada, proposta em face de SCOPEL
SPE-08  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS  e  Q3  EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, de seguinte teor:

Pelo  exposto,  e  arrimado  no  art.  273  do  CPC,
INDEFIRO  o  pedido  de  TUTELA
CAUTELAR/ANTECIPADA,  na  forma  consignada
nos autos.

Em suas  razões,  a  recorrente postula  a  reforma da
decisão de primeiro grau, alegando, em resumo, ser clara a presença dos requisitos
para o deferimento  da medida de urgência  indeferida pelo  Juiz  a  quo, a  saber, a
verossimilhança das alegações aliada ao receio de lesão grave ou de difícil reparação.
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Aduz que a prova inequívoca de suas alegações pode ser verificada se observada a
documentação acostada aos autos, especialmente o contrato particular de compra e
venda e as fotografias, onde se pode observar a obrigação assumida pelas agravadas
no que diz respeito à data de entrega e às condições da construção, bem como o
estado de abandono do empreendimento contratado. Pertinente ao fundado receio de
dano  irreparável,  assevera  que  a  manutenção  dos  débitos  mensais  que  lhes  são
impostos devido ao contrato celebrado poderá resultar em prejuízos significantes,
tendo em vista o descumprimento das obrigações assumidas pelas recorridas, fato
que, segundo a agravante, justifica eventual rescisão contratual. Ademais, sustenta
ser latente o risco da demora, haja vista ter sido privada de usar suas economias para
investir  na  construção  do  seu  lar,  sobretudo  se  considerado  a  possibilidade  de
falência de uma das promovidas/agravadas.

Não houve pedido liminar pleiteando a concessão de
efeito suspensivo ao presente agravo.

Informações prestadas pelo Juízo a quo,  fls. 211/212.

A Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra do
Dr. José Raimundo de Lima, fls. 214/216, opinou pelo prosseguimento do feito, sem
manifestação quanto ao mérito.

Contrarrazões não ofertadas, conforme noticiado à fl.
220.

É o RELATÓRIO.

VOTO

A toda evidência, o processo no qual foi proferida a
decisão agravada diz  respeito  à  Ação de Resolução  Contratual  e  Restituição de
Valores Pagos c/c Perdas e Danos Morais com Antecipação de Tutela proposta por
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Mariama Trigueiro Maia em desfavor de  SCOPEL SPE-08 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS  e  Q3  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS  LTDA,  visando  à
resolução  do  contrato  firmado  entre  as  partes  litigantes,  ao  fundamento  de  as
demandadas não virem cumprido as obrigações assumidas nos termos pactuados, já
que  não  entregaram  a  obra  nos  prazos  e  condições  previamente  acordados,
postulando, em razão da inadimplência noticiada, restituição dos valores já pagos,
bem como perdas e danos, além da condenação das promovidas ao pagamento das
custas e honorários advocatícios. Outrossim, liminarmente, pleiteou: a suspensão das
mensalidades assumidas no importe de R$ 1.720,88 (mil setecentos e vinte reais e
oitenta e oito centavos); que as demandadas abstenham-se de cobrar valores futuros,
sob  pena  de  multa  diária;  declarar  rescindido  o  contrato  de  compra  e  venda
mencionado.

Ao  apreciar  pretensão  liminar  formulada  pela
recorrente, o Magistrado singular indeferiu o pleito, sob o argumento de não estarem
demonstrados os requisitos autorizadores da medida de urgência perseguida, dando
ensejo a interposição do presente reclamo.

De  antemão,  entendo  merecer  reparos  a  decisão
hostilizada, para deferir parcialmente a tutela antecipada, apenas no que se refere à
suspensão do pagamento das mensalidades vincendas relativas ao compromisso de
compra e venda firmado entre os litigantes, no importe de R$ 1.720,87 (mil setecentos
e vinte reais e oitenta e sete centavos).

Explico.

Analisando  este  caderno  processual,  observa-se
existir colacionado aos autos instrumento particular de compromisso de compra e
venda, fls.  30/54, celebrado no dia 05 de abril  de 2011, o qual tem como objeto a
Quadra nº 5 – Lote 10, do Loteamento Campos do Conde Campina Grande , situado
no Município de Campina Grande/PB, tendo como compradora Mariama Trigueiro
Maia,  como  vendedora  Q-3  Empreendimentos  Imobiliários  Ltda e  como
interveniente Scopel SPE – 08 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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Para  fins  de  reforma  da  decisão  hostilizada  e
consequente deferimento da tutela antecipada perseguida, alega a agravante o não
cumprimento dos prazos para entrega da obra,  assim como a não realização dos
melhoramentos na infra-estrutura conforme estabelecido no avença.

Pois  bem.  Consiste  a  antecipação  da  tutela  em
instrumento processual que tem o condão de conferir ao autor da demanda, desde
que preenchidos os requisitos autorizadores, parte ou totalidade do bem da vida que
se alcançaria tão somente quando do desfecho da contenda.

Somente  se  permite  a  concessão  de  tal  pleito  se
presentes os seus requisitos essenciais,  ou seja,  é necessária a existência de prova
inequívoca, que seja capaz de conduzir a um juízo de verossimilhança da alegação.
Além disso, deve haver fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
ou, ainda, ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito
protelatório do réu. É o que enuncia o art. 273, do Código de Processo Civil, senão,
vejamos:

Art.  273.  O  juiz  poderá,  a  requerimento  da  parte,
antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela
pretendida no pedido inicial,  desde que,  existindo
prova  inequívoca,  se  convença  da  verossimilhança
da alegação e:
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de 
difícil reparação; ou
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa 
ou o manifesto propósito protelatório do réu.
(…).

Acerca  do tema discutido  nos  autos,  dispõe o  art.
475, do Código Civil:
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Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode
pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-
lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos,
indenização por perdas e danos. 

Na  hipótese,  assiste  razão  a  parte  agravante  ao
defender a não observância, pelas agravadas, ao prazo estipulado para a entrega do
bem por ela adquirido, eis que o instrumento particular de compromisso de compra
e venda foi firmado em 05 de abril de 2011, fls. 35/54, tendo a data para a entrega do
loteamento sido prevista para março de 2013, conforme atesta o documento de fl. 99.
Ou seja, as partes agravadas não cumpriram com o prazo estipulado, estendendo-se
a  demora  noticiada  há  mais  de  ano,  situação  comprovada  pelos  documentos
encartados aos autos,  especialmente os de fls.  63/77, os quais confirmam o atraso
noticiado pela recorrente.

Sendo  assim,  no  meu  sentir,  presente  a
verossimilhança  das  alegações,  pois  “Admite-se  a  suspensão  do  pagamento  das
parcelas  vincendas  nas  hipóteses  de  atraso  injustificado  na  entrega  do  imóvel  e
paralisação das obras até a retomada das obras.” (TJDF; Rec 2010.01.1.096297-0; Ac.
648.869;  Terceira  Turma Cível;  Rel.  Des.  Mario-Zam Belmiro;  DJDFTE 30/01/2013;
Pág. 127).

Por  outro  lado,  é  patente  a  possibilidade de  dano
irreparável  à  recorrente,  eis  que,  se  não  suspenso  o  pagamento  da  parcelas
vincendas,  a  agravada  será  privada  de  uma  importância  razoável  do  seus
rendimentos,  já que terá que direcionar mensalmente o valor de  R$ 1.720,87 (mil
setecentos e vinte reais e oitenta e sete centavos) para custear a obrigação relativa ao
compromisso  de  compra  e  venda  firmado  pelos  litigantes,  muito  embora  as
agravadas não estejam cumprido as obrigações por elas assumidas, haja vista o prazo
previsto para a entrega da obra contratada, repiso, ter findado há mais de um ano.

Sobre o tema:
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  TUTELA
ANTECIPADA.  PRELIMINAR.  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE  RECURSAL.  INOCORRÊNCIA.
DEFERIMENTO APENAS DE PEDIDO SUCESSIVO.
INSURGÊNCIA  QUANTO  AO  INDEFERIMENTO
DO  PEDIDO  PRINCIPAL.  SUCUMBÊNCIA
PARCIAL.  PRELIMINAR  REJEITADA.  MÉRITO
RECURSAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PEDIDO DE
SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS
VINCENDAS  DO  CONTRATO.  ATRASO
COMPROVADO  NA  ENTREGA  DA  OBRA.
MEDIDA  ANTECIPATÓRIA  QUE  MERECE
ACOLHIMENTO.  RECURSO  A  QUE  SE  DÁ
PROVIMENTO.  O  indeferimento  do  pedido
principal,  mesmo diante do deferimento do pedido
sucessivo, torna a parte parcialmente sucumbente, o
que  lhe  confere  interesse  para  recorrer.  Deve  ser
concedida a tutela antecipada que visa a suspensão
do pagamento das parcelas  vincendas do contrato
de  promessa  de  compra  e  venda  de  imóvel,
existindo prova inequívoca de atraso exacerbado na
realização  da  obra,  sendo  evidente  a  mora  da
construtora  ré/agravada. (TJMG;  AGIN
1.0024.12.243660-3/001;  Rel.  Des.  José  de  Carvalho
Barbosa;  Julg.  29/08/2013;  DJEMG  06/09/2013)  –
destaquei.

E,

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  RESCISÃO
CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO  NA  ENTREGA.  ANTECIPAÇÃO  DE
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TUTELA.  SUSPENSÃO  DO  PAGAMENTO  DAS
PARCELAS  VINCENDAS.  VEDAÇÃO  DE
INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DEFERIDA. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E
RISCO  DE  DANO  IRREPARÁVEL.
REVERSIBILIDADE  DA MEDIDA.  1.  Presentes  os
requisitos exigidos pelo artigo 273 do CPC, ou seja,
havendo verossimilhança das alegações e o perigo de
dano irreparável, o juiz poderá deferir o pedido de
antecipação  de  tutela.  2.  Mantém-se  a  decisão
agravada quando não existe risco de irreversibilidade
da  medida  e  por  não  ser  razoável  exigir-se  a
continuidade do pagamento das prestações quando
há  manifestação  de  vontade  da  agravada  em
rescindir  o  contrato.  3.  Agravo  conhecido  e
improvido.  Decisão  mantida.  (TJDF;  Rec.
2014.00.2.002436-5; Ac. 783.541; Quinta Turma Cível;
Relª  Desª  Gislene  Pinheiro  de  Oliveira;  DJDFTE
07/05/2014; Pág. 248). 

Concernente  à  pretensão  de  rescisão  contratual,
impende consignar que somente após a instrução probatória poder-se-á formar um
juízo de convencimento seguro sobre tal questão, haja vista os elementos até então
apresentados  não  se  mostrarem  suficientes  para  justificar,  neste  momento,  o
deferimento do pleito.

Sendo assim, em sede de cognição sumária, própria
do agravo de instrumento, ao meu sentir, estão presentes os requisitos enunciados no
art. 273, do Código de Processo Civil, pelo que merece reforma a decisão primeva,
para  deferir  parcialmente  o  pedido  de  tutela  antecipada,  para  determinar  a
suspensão  do  pagamento  das  parcelas  relativas  ao  compromisso  de  compra  e
venda firmado entre os litigantes  tão somente no que se refere às mensalidades
vincendas.
Agravo de Instrumento nº 2001987-92.2013.815.0000                                                                                                                                                                       8



Ante  o  exposto,  DOU  PARCIAL  PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão do pagamento
das parcelas relativas ao compromisso de compra e venda firmado entre os litigantes
tão somente no que se refere às mensalidades vincendas.

É como VOTO.

Presidiu  o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho.  Participaram os Desembargadores  Gustavo Leite
Urquiza (Juiz convocado para substituir o Desembargador  Frederico Martinho da
Nóbrega  Coutinho  (Relator),  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Desembargador João Alves da Silva) e Alexandre Targino Gomes Falcão
(Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado

                  Relator
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