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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2065947-40.2018.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BELMIRA 
CARVALHO CAIXEIRO, são agravados JNK EMPREENDIMENTOS, 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento 
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN 
(Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.

São Paulo, 24 de maio de 2018.

Luis Mario Galbetti
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 20974
Agravo de Instrumento nº 2065947-40.2018.8.26.0000
Agravante: Belmira Carvalho Caixeiro
Agravados: JNK Empreendimentos, Administração e Participações Ltda e 
                      Banco do Brasil S.A.
Origem: 7ª Vara Cível do Foro de Sorocaba
Juiz: Tamar Oliva de Souza Totaro

Consignação em pagamento  Tutela antecipada 
pleiteada com a finalidade de autorizar depósitos 
judiciais das prestações devidas à construtora, em 
razão da notícia de recuperação judicial, por receio 
de que o credor fiduciário também exija o 
pagamento da prestação  Impossibilidade, por 
ora, dada a inexistência de prova de que o credor 
hipotecário tenha se sub-rogado nos direito da 
construtora  Recurso improvido.  

1. Trata-se de agravo de instrumento 

interposto pela autora contra decisão que indeferiu a tutela antecipada 

pleiteada com a finalidade de autorizar os depósitos judiciais das 

prestações mensais devidas à construtura JNK Empreendimentos, 

Administração e Participações Ltda, no valor de R$ 18.964,48, além de 

impedir o lançamento de seu nome no cadastro de inadimplentes, em 

ação de consignação de pagamento cumulada com adjudicação 

compulsória. 

Alega  a agravante que a construtora JNK 

encontra-se em estado de insolvência (recuperação judicial). Teme  
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destinar a ela o pagamento das prestações e posteriormente ser 

cobrada pelo Banco do Brasil, credor hipotecário, conforme consta na 

matrícula nº 85.057 do 2º CRI de Sorocaba. Já pagou mais de 90%, 

restando o saldo de R$ 18.964,48. Quer pagar o preço, liberar a 

hipoteca e obter a escritura. Busca autorização judicial para depositar o 

saldo remanescente em juízo. 

2. O artigo 300 do Código de Processo 

Civil admite a concessão da tutela de urgência na hipótese de haver 

“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo”.

Ensinam Teresa Arruda Alvim Wambier, 

Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério 

Licastro Torres de Melo: “Em palavras simples, pode-se afirmar, como ponto 

de partida, que só é possível cogitar de tutela de urgência se houver uma situação 

crítica, de emergência. Dessa forma, a técnica processual empregada para impedir 

a consumação ou o agravamento do dano  que pode consistir no agravamento do 

prejuízo ou no risco de que a decisão final seja ineficaz no plano dos fatos, que 

geram a necessidade de uma solução imediata  é que pode ser classificada como 

a tutela de urgência. É, pois, a resposta do processo a uma situação de 

emergência, de perigo, de urgência. (...) Noutras palavras, para a concessão da 

tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de 

tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in 

mora”1.

1 Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil artigo por artigo, RT, p. 498.
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Não se vislumbra a presença dos 

requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, pois 

não há prova de que a instituição financeira assumiu as obrigações da 

construtora, nem se sub-rogou no recebimento do crédito.

Noto, todavia, que é possível anotar o 

simples registro do contrato de venda e compra na matrícula do imóvel 

para atribuir notícia erga omnes, impondo a terceiros o dever de 

respeitar o direito da autora. 

3. Diante do exposto e por tudo mais que 

dos autos consta NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Luís Mário Galbetti

Relator
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