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A C Ó R D Ã O

AGRAVO  INTERNO  –  AÇÃO  DE 
CONSIGNAÇÃO  EM  PAGAMENTO  C/C 
REVISIONAL  -  CONTRATO  DE  COMPRA  E 
VENDA  -  CESSÃO  E  TRANSFERÊNCIA  DE 
COMPROMISSO DE CONTRATO DE COMPRA 
E VENDA DE IMÓVEL  - ILEGITIMIDADE ATIVA 
DA PARTE CEDENTE - EXTINÇÃO DO FEITO – 
CONDENAÇÃO  DO  BENEFICIÁRIO  DA 
JUSTIÇA  GRATUÍTA  AO  PAGAMENTO  DE 
CUSTAS  E  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  – 
CABIMENTO  -  ALEGAÇÃO  DE  VICIOS  NO 
CONTRATO FIRMADO ENTRE A RECORRIDA 
E  O  CESSIONÁRIO  CAPAZ  DE  GERAR  A 
NULIDADE  DO  NEGÓCIO  FIRMADO  – 
MATÉRIA DEDUZIDA EM GRAU DE RECURSO 
E  NÃO  APRECIADA PELO  JUÍZO  A  QUO  - 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE 
NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR 
A  DECISÃO  INTERINAMENTE  AGRAVADA - 
RECURSO DESPROVIDO.

– A cessão de débito decorrente do contrato de 
promessa de compra e venda que se pretende 
revisar não legitima a parte cedente a figurar no 
pólo ativo da ação. Caso em que o feito deve 
ser extinto, sem julgamento do mérito.
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-  É firme  o entendimento  nesta  Corte  de  que 
deve  haver  condenação  do  beneficiário  da 
justiça  gratuita  ao  pagamento  de  honorários  
advocatícios,  ficando,  entretanto,  tal  obrigação 
suspensa,  enquanto  durar  a  situação  de 
pobreza, pelo prazo de até 5 anos. Precedentes. 
do STJ.

-  Matéria  deduzida  em  grau  de  recurso  de 
agravo  interno  e  que  não  foi  devidamente 
apreciada  pelo  Juízo  a  quo não  pode  ser 
examinada  diretamente  por  esta  instância 
revisora, sob pena de supressão de instância e 
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

-  Não tendo vindo aos autos nenhum elemento 
novo  capaz  de  alterar  o  convencimento  já 
manifestado quando da decisão recorrida, é de 
ser mantida aquela decisão.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível,  à 

unanimidade de votos, em negar provimento ao Agravo Interno, nos termos 
do voto do relator e da certidão de julgamento de fls. 285.

RELATÓRIO 
Vistos, etc.
Cuida-se de Agravo Interno interposto por JOSÉ FERNANDES 

DE SOUZA em face de decisão monocrática de fls.  232/233-V, que negou 
seguimento  ao apelo,   por  ser  manifestamente  improcedente,  mantendo a 
sentença  de  extinção  do  feito,  sem  julgamento  do  mérito,  em  razão  da 
ilegitimidade ativa do recorrente, forte no art. 267, VI, do CPC.

Em suas razões, sustenta o recorrente que houve desacerto na 
decisão interinamente agravada,  ao passo que sua legitimidade é patente, 
isso porque há vícios no  negócio jurídico entabulado entre a recorrida e o 
cessionário FREE BALL SPORTS E FITNESS LTDA quando da formalização 
do  segundo  contrato,  além  do  que  o  sócio  da  empresa  cessionária  não 
detinha poderes para firmar isoladamente promessa de compra e venda, o 
que  implica  em  nulidade  do  contrato. Informa  não  ser  possível  sua 
condenação nas custas processuais e verba honorária sucumbencial, vez que 
beneficiário de justiça gratuita. Discorreu acerca da controvérsia e, ao final, 
pugnou fosse exercido o Juízo de retratação ou, caso entenda este Relator, 
fosse posto em mesa para julgamento, a fim de que seja julgado e provido o 
presente recurso.

É o relatório.
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DECIDO.

O Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de 
admissibilidade, devendo, portanto, de ser conhecido.

A questão dispensa maiores comentários, não sendo caso de 
retratação, tampouco de provimento do presente Agravo Interno.

Como cediço, de acordo com as disposições do art. 557, caput, 
do  CPC,  nega-se  seguimento  ao  recurso  manifestamente  inadmissível 
(ausência dos pressupostos de admissibilidade, quando o ato impugnado não 
for  agravável);  manifestamente  improcedente ("completa  falta  de  razão 
jurídica para sustentar a pretensão do agravante"); prejudicado (perda do 
objeto)  ou em confronto com súmula ou com jurisprudência  dominante do 
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. 

Pois bem. Analisando o arrazoado, entendo que o  Agravante 
não trouxe nenhum argumento capaz de modificar o entendimento adotado 
quando da prolação da  decisão recorrida que negou seguimento ao apelo 
para reconhecer a ilegitimidade ativa do recorrente.

Com  efeito,  é cediço  que  para  a  propositura  ou  para  a 
contestação de qualquer  ação é pressuposto essencial  que a  parte  tenha 
legitimidade  para  tanto  (CPC,  art.  3º),  ou  seja,  essa  condição  deve  estar 
presente na relação de direito material, que teria sido violada em razão da 
inobservância do direito positivo, fazendo surgir o conflito de interesses a ser 
dirimido pelo Judiciário. 

De fato,  compulsando os  autos,  verifica-se  que o  recorrente 
firmou com a recorrida “PROMESSA PARTICULAR DE COMPROMISSO DE 
COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS” que tinha por objeto um 
lote de terreno próprio, nº 235, da quadra 183, situado na Rua Projetada, no 
Bairro  de  Miramar,  Nesta  Capital,  pelo  preço  ajustado  de  R$  190.000,00 
(cento e noventa mil  reais),  cujos valores deveriam ser pagos da seguinte 
forma: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) no ato da assinatura do contrato e o 
saldo devedor no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) divididos 
em 54 (cinquenta e quatro parcelas). (fls. 120/123)

Ocorre que, posteriormente, após nova negociação, foi feita a 
venda do imóvel a empresa FREE BALL SPORTS E FITNESS LTDA, com a 
anuência do recorrente, conforme se depreende do contrato de fls. 115/118, o 
qual  recebeu  de  volta  o  valor  pago  pela  entrada  (fl.  119),  o  que  afasta, 
portanto,  sua  legitimidade  ativa  para  ver  consignadas  as  parcelas 
inadimplidas, bem assim revisar o aludido contrato.

De  mais  disso,  pelos  documentos  juntados  aos  autos  (fls. 
129/174) comprovam que os pagamentos das parcelas do financiamento do 
imóvel  continuaram  a  ser  pagos  pelo  novo  adquirente/cessionário   FREE 
BALL SPORTS  E  FITNESS  LTDA,  o  que  ratifica  a  ilegitimidade  ativa  do 
recorrente.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados:
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PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  SFH. 
CONTRATO  DE  MÚTUO  COM  COBERTURA  PELO 
FCVS.  LEGITIMIDADE  DO  CESSIONÁRIO. 
LIQUIDAÇÃO  ANTECIPADA  DO  CONTRATO.  LEI  Nº 
10.150/2000.  NOVAÇÃO  ENTRE  A  ENTIDADE 
FINANCEIRA  E  A  UNIÃO.  DESNECESSIDADE. 
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  83/STJ.  1.  Este  Tribunal 
Superior  firmou entendimento no sentido de que o 
cessionário é parte legítima para pleitear em juízo a 
revisão  e  a  quitação  do  mútuo  habitacional,  ainda 
que  não  tenha  havido  anuência  da  instituição 
financeira, pois  a  cessão,  no  caso,  ocorreu  antes  de 
25/10/1996.  2.  De  acordo  com  a  jurisprudência  do 
Superior Tribunal de Justiça, há somente dois requisitos 
legais para a liquidação antecipada do contrato de mútuo, 
com desconto integral do saldo devedor, quais sejam, a 
previsão  de  cobertura  do  débito  remanescente  pelo 
FCVS  e  a  celebração  do  pacto  antes  de  31/12/1987. 
Ambos  foram  atendidos  na  espécie.  3.  Reiterada 
jurisprudência  deste  Sodalício  assevera  que  a  Súmula 
83/STJ é aplicável também nos casos em que o recurso 
especial  está  amparado  na  alínea  a  do  permissivo 
constitucional.  4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega 
provimento. 
(STJ   ,  Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de 
Julgamento:  20/05/2014,  T1  -  PRIMEIRA  TURMA) 
(grifos acrescidos).

RECURSO  ESPECIAL.  CESSÃO  DE  CRÉDITO 
ANTERIOR  À  PROPOSITURA  DA  AÇÃO. 
LEGITIMIDADE  ATIVA  DO  CESSIONÁRIO. 
LIQUIDAÇÃO  DA SOCIEDADE  ANÔNIMA CEDENTE. 
IRRELEVÂNCIA. O cessionário tem legitimidade ativa 
para perseguir em juízo o crédito objeto da cessão. É 
irrelevante que o cedente seja sociedade anônima em 
regime de liquidação.
(STJ  -  REsp:  997059  AC  2005/0131614-0,  Relator: 
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de 
Julgamento: 17/03/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 
de Publicação: DJ 13.05.2008 p. 1)

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS 
BANCÁRIOS.  CÉDULA  RURAL  PIGNORATÍCIA. 
CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COMPROMISSO DE 
ARRENDAMENTO  DE  IMÓVEL  RURAL. 
ILEGITIMIDADE  ATIVA  DA  PARTE  CEDENTE. 
EXTINÇÃO DO FEITO. A cessão de todos os direitos 
decorrentes  dos  contratos  que se  pretende revisar 
não legitima a parte cedente a figurar no pólo passivo 
da ação. Caso em que o feito deve ser extinto, sem 
julgamento  do  mérito.  APELO  DESPROVIDO. 
(Apelação  Cível  Nº  70052295664,  Décima  Sétima 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson 
Rolim Stocker,  Julgado em 31/01/2013)  Ver  íntegra  da 
ementa (TJ-RS   , Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de 

Agravo Interno nº  0065223-97.2012.815.2001



Julgamento: 31/01/2013, Décima Sétima Câmara Cível)) 
[destaques de agora]

Portanto, a legitimidade para agir, como se sabe, é condição da 
ação que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda, ou seja, 
relacionada aos sujeitos que discutam a relação jurídica material. Por isso, à 
guisa do que estabelece o art. 6º do CPC, ninguém poderá pleitear, em nome 
próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

Quanto  a  alegação  de  nulidade  de  negócio  jurídico  entre  a 
recorrida e o cessionário  FREE BALL SPORTS E FITNESS LTDA suscitada 
nas razões recursais do presente agravo, o que ensejaria em sua legitimidade 
ativa, por não ter sido objeto de apreciação pelo Juízo a quo, não cabe a este 
Tribunal, se manifestar sobre a matéria, sob pena de supressão de instância. 

Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.  SERVIDOR 
PÚBLICO  MUNICIPAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DE 
SANTA  CATARINA  E,  EM  CONSEQUÊNCIA,  SUA 
ILEGITIMIDADE  RECURSAL.  EXAME. 
IMPOSSIBILIDADE.  COISA  JULGADA.  EXISTÊNCIA. 
RECURSO  ESPECIAL  INTERPOSTO  ANTES  DO 
JULGAMENTO  DOS  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS. 
RATIFICAÇÃO.  AUSÊNCIA.  CONHECIMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  418/STJ.  RECURSO 
ESPECIAL  DO  ESTADO  DE  SANTA CATARINA NÃO 
CONHECIDO.  APOSENTADORIA.  REVISÃO  PELA 
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  DECADÊNCIA 
ADMINISTRATIVA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  ATO  DE 
NATUREZA  COMPLEXA.  ART.  54  DA  LEI  9.784/99. 
TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. NEGATIVA 
DE  REGISTRO  PELO  TRIBUNAL  DE  CONTAS 
ESTADUAL.  DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL. 
EXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA  DE  ITAJAÍ  PROVIDO.  DECADÊNCIA 
AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE 
ORIGEM,  PARA PROSSEGUIMENTO  DO  FEITO.  […] 
VIII. Afastada a decadência administrativa, não se mostra 
possível adentrar ao exame do mérito da controvérsia, no 
que tange à existência, ou não, de direito líquido e certo 
da  impetrante,  ora  recorrida,  aos  proventos  de 
aposentadoria  originalmente  fixados pela  Administração 
Pública, em face de seu tempo de serviço, calculado na 
forma do art.  8º,  I,  II  e  III,  alíneas a  e  b,  da Emenda 
Constitucional  20/98,  matéria  fática  relevante,  não 
examinada  pela  instância  ordinária.  O  exame  do 
mérito da lide por esta Corte, desde já, importaria em 
indevida  supressão  de  instância,  haja  vista  a 
inaplicabilidade  da  regra  contida  no  art.  515,  §  3º,  do 
CPC  ao  caso  concreto.  Nesse  sentido:  STJ,  EREsp 
856.465/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, 
DJe  de  01/07/2010;  AgRg no REsp 1.063.110/SP,  Rel. 
Ministro  CASTRO MEIRA,  SEGUNDA TURMA,  DJe de 
01/12/2008;  EDcl  no  REsp  759.293/RS,  Rel.  Ministro 
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ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  QUINTA TURMA,  DJe  de 
04/08/2008;  REsp  517.920/SE,  Rel.  Ministro  JOSÉ 
ARNALDO  DA  FONSECA,  QUINTA TURMA,  DJU  de 
09/05/2005.  [...].  (STJ  -  REsp:  1325630  SC 
2012/0110168-2,  Relator:  Ministra  ASSUSETE 
MAGALHÃES,  Data  de  Julgamento:  08/04/2014,  T2  - 
SEGUNDA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe 
22/04/2014)

De  mais  disso,  o  objeto  da  ação  principal  é  a  revisão  do 
contrato  de promessa de compra e venda no tocante aos juros e  demais 
encargos  contratuais  e  consequente  consignação  dos  valores,  e  não 
anulatória  de  ato  jurídico,  o  que  reforça  ainda  mais  a  impossibilidade  de 
apreciação das matérias ventiladas no presente agravo.

No tocante a alegação de impossibilidade de condenação em 
custas processuais e verba honorária sucumbencial por ser beneficiário da 
justiça gratuita, não o exonera do pagamento dos ônus sucumbenciais. De 
fato, observe-se o que dispõe o art. 12 da Lei nº 1.060/50: 

"A parte  beneficiada  pela  isenção  do  pagamento  das 
custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-
lo  sem prejuízo  do sustento  próprio  ou da família.  Se, 
dentro de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final,  o 
assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação 
ficará prescrita". 

Da análise deste dispositivo, verifica-se que a parte beneficiária 
da justiça gratuita não está desobrigada de pagar as verbas da sucumbência 
se puder fazê-lo sem prejuízo do seu sustento ou de sua família no período 
de 05 (cinco) anos, razão pela qual, não há que se falar na exclusão de tal 
condenação. 

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência. Senão vejamos:
AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM RECURSO 
ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.  
AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  DIÁRIAS.  MILITAR 
EGRESSO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL 
DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO 
AMAPÁ.  ALEGAÇÃO  GENÉRICA  DE  VIOLAÇÃO  AO 
ART. 535, II DO CPC. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO  
IMPUGNAM  ÚNICO  FUNDAMENTO  DO  ACÓRDÃO 
RECORRIDO.  SÚMULA  284/STF.  É  CABÍVEL 
CONDENAÇÃO  DO  BENEFICIÁRIO  DA  JUSTIÇA 
GRATUITA EM VERBAS SUCUMBENCIAIS, FICANDO A 
COBRANÇA  SUSPENSA  POR  ATÉ  CINCO  ANOS.  
AGRAVO  REGIMENTAL  DESPROVIDO.  1.  […]  3.  É 
cabível  a  condenação  do  beneficiário  da  Justiça  
Gratuita em custas e honorários advocatícios ficando  
a cobrança suspensa por até cinco anos, enquanto  
perdurarem as condições materiais que permitiram a  
concessão  do  benefício  da  gratuidade  da  justiça.  
Precedentes. 4. Agravo Regimental desprovido. (STJ   ,  
Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data  
de  Julgamento:  08/04/2014,  T1  -  PRIMEIRA TURMA)  
(sem grifos no original).
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PROCESSUAL  CIVIL  -  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA 
GRATUITA  -  CONDENAÇÃO  DO  BENEFICIÁRIO  AO 
PAGAMENTO  DE  CUSTAS  E  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS  –  CABIMENTO.  1.  É  firme  o 
entendimento  nesta  Corte  de  que  deve  haver  
condenação  do  beneficiário  da  justiça  gratuita  ao 
pagamento  de  honorários  advocatícios,  ficando,  
entretanto, tal obrigação suspensa, enquanto durar a 
situação de pobreza, pelo prazo de até 5 anos.

2.  Recurso  especial  provido  (REsp.  1340291⁄RN,  Rel. 
Min. ELIANA CALMON, DJe 11.6.2013) (negritei).

DISPOSITIVO
À  vista  do  esposado,  esvaziado  o  presente  recurso  de 

argumentos  plausíveis,  NEGO  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  INTERNO, 
mantendo incólume a decisão agravada.

Presidiu  a  Sessão  o  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Marcos  Vilar  Souto  Maior, 
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 19 de agosto de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                                 RELATOR
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