
Protocolo nº: 201302893399

SENTENÇA

Trata-se de Ação Cautelar Inominada proposta por ALFREDO

ANTÔNIO MARTINS e FLÁVIO LUIS DOS REIS em desfavor de MALBA ANTÔNIA DIAS

WACKEN, todos qualificados.

As partes colacionam minuta de acordo às fls. 1580/1587.

Consta da minuta do acordo que as partes optam pela autocomposição

para encerrar, definitivamente, a lide objeto da Ação Ordinária nº 201001351570, Ação Cautelar

Inominada nº 201004369624 e Ação Cautelar Inominada nº 201302893399, estas em trâmite

perante este juízo, bem como a Ação Declaratória nº 201002861238, Ação de Indenização nº

201004071358, Ação de Indenização nº 201004312843 e Impugnação ao Valor da Causa nº

201102535812, que tramitam na 1ª Vara Cível desta Comarca.

Informam que MALBA ANTÔNIA DIAS WACKEN, MPE

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e MW ADMINISTRADORA DE HOTÉIS E

CONDOMÍNIOS LTDA "reconhecem, de forma solidária, para quitação total do acordo, a

 de R$340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) em favor dedívida líquida, certa e exigível"

ALFREDO ANTÔNIO MARTINS e FLÁVIO LUIS DOS REIS, oferecendo, em dação em

pagamento à Alfredo, os imóveis inscritos sob as matrículas nº 73.694 e 91.480 e, para Flávio,

os bens registrados sob os nº 73.674 e 91.481.

Mencionam, ainda, que ao patrono dos autores, OTO LIMA NETO,

MALBA ANTÔNIA DIAS WACKEN, MPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

e MW ADMINISTRADORA DE HOTÉIS E CONDOMÍNIOS LTDA, comprometem-se,

solidariamente, ao pagamento dos honorários no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais),

mediante a transferência de domínio dos imóveis registrados sob o nº 30.254, 36.082 e 36.083.
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Verifica-se que todos os imóveis estão registrados no CRI desta

Comarca.

Afirmam que as despesas de escrituração e registro correrão por conta de

ALFREDO ANTÔNIO MARTINS, FLÁVIO LUIS DOS REIS e OTO LIMA NETO.

Ressalvam que, em caso de ocorrência de evicção, restabelecer-se-ão a

dívida por quantia certa, ficando sem efeito as quitações outorgadas e incindindo-se multa penal

correspondente a 30% do valor atualizado do débito.

Pugnam pelo restabelecimento do  com a imediatastatus quo ante

recondução de MALBA ANTÔNIA DIAS WACKEN à administração do Condomínio Ecologic

Ville Resort, tornando sem efeito as decisões judiciais outrora proferidas.

Esclarecem que todas as despesas e custas processuais remanescentes

serão de responsabilidade de MALBA ANTÔNIA DIAS WACKEN, MPE CONSTRUTORA E

INCORPORADORA LTDA e MW ADMINISTRADORA DE HOTÉIS E CONDOMÍNIOS

LTDA, "respeitando a participação e integração à lide em cada relação jurídica processual" 

listada no termo de acordo.

Salientam que a homologação do acordo ensejará a automática renúncia

ao direito em que se fundam as ações listadas no item 1 da avença, "competindo aos respectivos

autores a formulação de pedidos próprios, pleiteando a extinção dos processos, com resolução

do mérito, instruídos com a fotocópia do presente instrumento de transação e da sentença

homologatória respectiva."

Requerem, ao final, a homologação da avença, nos termos do artigo 269,

III, do CPC, "determinando-se o retorno do status quo para a imediata recondução da Sra

Malba Antônia Dias Wacken à administração do Condomínio Ecologic Ville Resort,

tornando-se, destarte, sem efeito as decisões judiciais proferidas nos presentes autos,

resguardados os direitos de terceiros não integrantes da presente tratativa e as demais ações

judiciais em tramitação. Requerem, ainda, a imediata expedição de mandado de reintegração

de posse de parte da área privativa do Condomínio Ecologic Ville Resort pertencente aos 2º

acordantes, assim como a intimação pessoal do atual Administrador a fim de prestar conta de

sua gestão, em juízo, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob as penas da lei."

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.
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É o relatório. DECIDO.

Analisando os autos, verifica-se que as partes são capazes e se encontram

devidamente representados por advogados com poderes para transigir (fls. 23, 926,

1.570/1.571).

Contudo, verifica-se a impossibilidade de homologação de determinados

termos do acordo.

Inicialmente, constata-se, de plano, a incompetência deste juízo para

homologação de acordo e imposição de extinção aos feitos que tramitam perante a 1ª Vara Cível

desta Comarca (Ação Declaratória nº 201002861238, Ação de Indenização nº 201004071358,

Ação de Indenização nº 201004312843 e Impugnação ao Valor da Causa nº 201102535812).

Quanto ao pagamento de indenização em "troca" da renúncia ao direito

em que se fundam as ações indicadas no termo, mediante dação em pagamento de imóveis,

tem-se que não há qualquer ressalva a ser feita por este juízo.

Entretanto, observa-se que o termo de acordo busca, também, a

revogação dos atos judiciais proferidos nos autos "determinando-se o retorno do status quo para

a imediata recondução da Sra Malba Antônia Dias Wacken à administração do Condomínio

 com "Ecologic Ville Resort", a imediata expedição de mandado de reintegração de posse de

parte da área privativa do Condomínio Ecologic Ville Resort pertencente aos 2º acordantes,

assim como a intimação pessoal do atual Administrador a fim de prestar conta de sua gestão,

em juízo, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob as penas da lei."

Estes pontos merecem alguns esclarecimentos.

A renúncia ao direito a que se funda a ação é ato unilateral, que

independe da anuência da parte adversa e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de

jurisdição até o trânsito em julgado da sentença, cumprindo apenas ao magistrado averiguar se o

advogado signatário da renúncia goza de poderes para tanto,  do art. 38 do CPC.ex vi

Tem-se que o instrumento de procuração de f. 23 contempla,

expressamente, este poder.

Assim sendo, com a renúncia ao direito em que se fundam as ações

propostas perante este Juízo, quais sejam Ação Ordinária nº 201001351570, Ação Cautelar

Inominada nº 201004369624 e Ação Cautelar Inominada nº 201302893399, tem-se por corolário
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a perda de efeito das decisões liminares anteriormente proferidas.

No entanto, consoante se depreende do caderno processual, a antecipação

da tutela foi concedida nos autos nº 201302893399 para afastar a requerida MALBA ANTÔNIA

DIAS WACKEN do cargo de síndica do CONDOMÍNIO ECOLOGIC VILLE RESORTS (fls.

253/254) e, em razão da vacância do cargo, foi também determinado ao administrador judicial

nomeado que convocasse Assembleia Geral Extraordinária com o fito de se eleger alguém ou

alguma empresa para o mesmo cargo (fls. 478/486).

"Caberá ao Administrador Judicial cumprir o disposto no artigo 38 da

Convenção Condominial, convocando os condôminos para realização

de Assembleia Geral Extraordinária para eleição de novo síndico

interino, por período indeterminado, limitado ao prazo máximo de 2

."anos(...)

Colhe-se dos autos que a empresa VIVENCE GESTÃO DE

EMPREENDIMENTOS LTDA foi eleita síndica em Assembleia regularmente convocada para

tratar da seguinte pauta (fls. 686/694):

1) ELEIÇÃO DO SÍNDICO E DO CONSELHO FISCAL

2) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ADMINISTRADORA DO

CONDOMÍNIO.

Assim, não há como a revogação de uma decisão judicial desconstituir

uma deliberação havida em Assembleia Geral Extraordinária, representando a vontade da

maioria dos condôminos, para que se retorne a uma situação que estes, dentre os quais os

autores, já externalizaram não ser de sua vontade.

Esclarece-se, não há como ser acolhido o pleito de restituição de

MALBA ANTÔNIA DIAS WACKEN ao cargo de síndico do Condomínio Ecologic Ville

porque a empresa VIVENCE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA não ocupa o

cargo por força da tutela, mas sim pelos votos dos condôminos.

Ora, não pode a síndica anterior ter "ressuscitado" seu mandato em razão

da renúncia dos autores ao direito em que se funda a ação mas, tão somente, concorrendo em um

novo certame, é que poderia galgar tal condição.

Quanto ao pedido de "imediata expedição de mandado de reintegração
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de posse de parte da área privativa do Condomínio Ecologic Ville Resort pertencente aos 2º

 também há que se proceder a alguns esclarecimentos.acordantes"

A decisão que determinou a retirada de MALBA ANTÔNIA DIAS

WACKEN do citado empreendimento foi assim proferida (f. 495):

"Expeça-se, IMEDIATAMENTE, mandado de desocupação a fim de

compelir a retirada da 1ª requerida e seus prepostos do Condomínio

Ecologic Ville Resorts, salientando que ficam terminantemente proibidos

de retirar qualquer objeto ou documento do aludido estabelecimento,

que deverá ser cumprido com prudência e moderação ficando, desde já,

e se for o caso, autorizado o reforço policial para a efetividade da

medida e as prerrogativas do art. 172 e seus parágrafos."

Portanto, com a sua revogação, poderão MALBA ANTÔNIA DIAS

WACKEN, MPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e MW

ADMINISTRADORA DE HOTÉIS E CONDOMÍNIOS LTDA, fazer uso das áreas privativas

do empreendimento que comprovadamente forem de sua propriedade, ou seja, que não tiverem

sido alienadas a terceiros, nos exatos termos e limites impostos na Convenção Condominial,

prescindido de expedição de mandado para o seu exercício.

Com relação ao pedido de "intimação pessoal do atual Administrador a

,fim de prestar conta de sua gestão, em juízo, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias"

cumpre aclarar que tal diligência já vem sendo feita por ordem judicial emanada às fls. 478/486,

que, como requerido, deixará de produzir efeitos a partir do trânsito em julgado da presente

sentença.

Caberá, pois, a partir de então, que os condôminos exijam a prestação de

contas da administração conforme previsto na Convenção Condominial.

A fim de evitar oposição de embargos de declaração, elucida-se,

oportunamente, que os assistentes simples que compõem a lide, por se tratarem de meros

coadjuvantes dos autores, não podem ir de encontro à opção processual dos assistidos de

renunciarem ao direito em que se funda as ações objeto do acordo (art. 53 do CPC).

Prestados os devidos esclarecimentos, ante o manifesto interesse das

partes na celebração do referido acordo, HOMOLOGO-O, por sentença, para que produza seus

jurídicos e legais efeitos, e julgo extinto os processos nº  201001351570 / 201004369624 /
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 nos termos do artigo 269, III, do CPC.201302893399,

Custas e honorários conforme pactuado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intime-se a parte requerida para o recolhimento das custas finais em 30

(trinta) dias.

Transcorrido o prazo sem pagamento, proceda-se nos termos do

Provimento nº 07/2015 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Goiás.

Traslade-se cópia da presente para os autos nº   201001351570 e

201004369624.

Transitada em julgado, proceda-se à devolução dos documentos que

foram apreendidos ao Condomínio Ecologic Ville Resorts, mediante recibo assinado por

preposto indicado pelo síndico em exercício. Saliente-se que, somente a partir do trânsito em

julgado,  é que as decisões liminares proferidas nos autos perderão seu efeito, respeitando-se,

contudo, as deliberações assembleares do indigitado condomínio que foram realizadas após a

propositura da presente demanda.

  Cumpridas as diligências e  observadas as formalidades legais,

arquivem-se os autos.

Caldas Novas, 26 de novembro de 2015.

 

Karinne Thormin da Silva

Juíza de Direito

(em substituição automática)
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