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DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL –
Apelação Cível – Preliminar – Obrigação de
Fazer  c/c Indenização por Danos Morais  –
Contrato  de compra e venda  de imóvel  –
Requerimento  de  escritura  pública  com o
registro de vaga de garagem – Ilegitimidade
passiva  –  Imobiliária  intermediadora  da
negociação – Mero serviço de corretagem –
Manutenção da sentença – Rejeição. 

- Se  a imobiliária demandada agiu apenas
como  intermediadora na  negociação,
inexiste sua  responsabilidade  por
alterações nas alegadas  especificações do
imóvel avençado  ou  mesmo  por  eventual
atraso na regularização da obra.

DIREITO  CIVIL –  Apelação  Cível  –
Recurso  contra  construtora  –  Mérito  –
Comprovação  de  direito  a  uma  vaga  de
garagem  –  Ausência –  Prevalência  das
disposições  contratuais  –  Manutenção  –
Demora  na  expedição  de  “Habite-se  –
Diligências  empreendidas  pela  empresa  –
Ausência de responsabilidade – Honorários
advocatícios sucumbenciais – Fixação bem
dosada contra o autor, com ressalva do art.
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12  da  Lei  1.060/50  –  Permanência  –
Desprovimento.

-  Inexistente previsão contratual para vaga
exclusiva de garagem na compra  e venda
de  imóvel,  descabe  a  busca  do  direito,
ainda mais quando ausente a comprovação
da alegada proposta oferecida com o item
acessório.

-  Não  se  pode  penalizar  a  empresa  ao
pagamento de alguma verba em razão do
atraso  na  expedição  de  “Habite-se”  se
ausente a demonstração de sua culpa para
tanto.

-  Desmerecem ser  redimensionados  os
honorários  advocatícios  sucumbenciais
quando o  percentual  é fixado  dentro  do
parâmetro legal, com a  devida  ressalva da
suspensão da exigibilidade.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos da apelação cível acima identificados,

A C  O  R  D  A M, em  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime,  rejeitar a preliminar, e, no mérito, negar provimento ao apelo,
nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  apelação cível,  interposta  por
Alberto de Albuquerque Cézar, contra sentença de fls. 79/84, proveniente da
12ª Vara da Cível da Comarca da Capital, que julgou improcedente o pedido
exordial, contido na “ação  de obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais”,  movida  pelo  ora  recorrente  em  desfavor  da  Construsul  –
Construtora Sul Ltda. e da Araújo Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Na  decisão  combatida,  a magistrada
singular extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação a ré Araújo
Empreendimentos  Imobiliários  Ltda.,  pela  ilegitimidade  passiva,  já  que
considerou  que  a  empresa  atuou  como  simples  intermediadora na
negociação.
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Em  relação à  segunda  demandada,  a
julgadora  decidiu  pela improcedência do pedido  exordial,  notadamente em
razão da falta de registro contratual de vaga de garagem individual para o
recorrente. 

Ainda  fundamentou  a  magistrada a
ausência de coação na celebração do negócio  jurídico entre  as  artes  e  a
diligência da empresa nos atos de sua responsabilidade para a obtenção do
“Habite-se” da obra.

Insatisfeito com a sentença, o autor interpôs
apelação cível às fls.  85/98, onde sustentou, preliminarmente, a  legitimidade
passiva  da  imobiliária  sobre  a  responsabilidade  do  dano,  já  que  prestou
serviços de corretagem e propagou a divulgação do imóvel, tendo o dever de
conhecer o bem que se propôs a vender.

No mérito,  defende o apelante,  Alberto de
Albuquerque Cézar,  o comportamento ilícito da construtora em litígio,  que
ofereceu o imóvel com vaga de garagem. 

Alega o apelante que, mesmo inexistindo a
circunstância em contrato, as promovidas garantiram vaga de garagem para
cada apartamento, tendo as promovidas agido com má-fé no caso em debate.

Aduz o recorrente que, apesar da quitação
do imóvel,  ainda não conseguiu escriturar em cartório o bem, pois a obra se
encontra  irregular,  o  que,  também por  este  motivo,  evidencia  a  má-fé  da
construtora.

Registra a ausência de matrícula do imóvel,
o cabimento do dano moral e a infundada fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais,  inobstante  a  ressalva  da  suspensão  do  pagamento  pelos
próximos 5 (cinco) anos, se mantida sua condição.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões às fls. 101/106 e fls. 107/110,
pela manutenção da sentença. 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de
Justiça apresenta parecer às fls. 107/110, sem manifestação de mérito.

É o relatório.
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V O T O

PRELIMINAR

LEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente,  sustentou  o  recorrente  a
legitimidade da empresa Araújo Empreendimentos Imobiliários Ltda. para
figurar  no  polo  passivo da  lide,  sob  o  argumento  de  que,  mesmo  sendo
imobiliária,  não atuou como simples intermediadora, tendo prestado serviços
de corretagem e propagado a divulgação do imóvel.

“In  casu”,  verifica-se  que  o  autor  ajuizou
“ação  de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”, sob os
argumentos principais  de que não lhe foi entregue “flat” conforme oferecido,
ou seja,  com vaga de garagem;  bem como não obteve a escrituração do
imóvel após a quitação do bem, por ausência de regularização da obra.

Desse  modo,  impõe-se  destacar  que  o
contrato particular de promessa de compra e venda (fls. 14/19) foi  firmado
pelo  apelante  Alberto  de  Albuquerque  Cézar e  pela  Construsul  –
Construtora Sul Ltda.. 

Inequívoco,  portanto,  que  a  imobiliária
demandada agiu apenas como intermediadora na negociação, inexistindo sua
responsabilidade pelas alterações nas alegadas especificações do imóvel ou
mesmo por eventual atraso na regularização da obra.

A propósito,  colhe-se da jurisprudência  os
pontuais julgados, “in verbis”:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO ANTE O
RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E
DA EXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM.
Figurando a Imobiliária ré como mera intermediadora
na  relação  jurídica  havida  entre  as  partes,  e
instrumentalizada  pelo  ¿recibo  de  arras¿,  é  parte
ilegítima na ação que visa anular o contrato por vício
na metragem do imóvel. Por outro lado,  não se pode
reconhecer a existência de coisa julgada em relação à
sentença  proferida  pelo  Tribunal  de  Mediação  e
Arbitragem, pois não tendo havido a intimação pessoal
da autora, não há que se falar em trânsito em julgado.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PARA
AFASTAR  A  ALEGAÇÃO  DE  COISA  JULGADA  E,
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NESTA  PARTE,  DESCONSTITUIR  A  SENTENÇA.
UNÂNIME.  (Apelação Cível  Nº  70018004713,  Décima
Oitava  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em
12/03/2009) 

APELAÇÃO  CÍVEL  -  CONTRATO  DE  COMPRA  E
VENDA  DE  IMÓVEL  -  LEGITIMIDADE  PASSIVA  -
IMOBILIÁRIA REPRESENTANTE DO PROPRIETÁRIO
-  VALIDADE  DO  ATO  -  DEVER  DE  OUTORGAR  A
ESCRITURA CONFIGURADO. Na ação em que o autor
visa à outorga da escritura, o proprietário do imóvel é o
único legitimado para figurar no pólo passivo da lide. O
juiz está vinculado aos fatos jurídicos, motivo pelo qual
pode decidir utilizando de fundamentação diversa do que
alegado pelas partes. Pela análise das provas e do uso
do  local,  pode  ser  constatado  que  a  imobiliária  que
celebrou o contrato de compra e venda era representante
do proprietário do imóvel.  Sendo assim, o contrato de
compra  e  venda  é  válido,  devendo  o  réu  outorgar  a
escritura de compra e venda. V.v. É cabível a fixação de
multa por litigância de má-fé no presente caso. (TJMG -
Apelação  Cível  1.0407.07.014730-8/001,  Relator(a):
Des.(a)  Tibúrcio  Marques,  15ª  CÂMARA  CÍVEL,
julgamento  em  20/08/2009,  publicação  da  súmula  em
09/09/2009)  (destaques  inexistentes  nas  redações
originais).

Desse modo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Analisando  detidamente  os  autos,
compreende-se que não assiste razão o inconformismo do  apelante, tendo
sido proferida sentença escorreita, com fundamentos bem-lançados.

Como  se  observa,  o  recorrente  pretende
que lhe seja conferido o direito à vaga de garagem em condomínio, quando,
em “Contrato  Particular  de  Promessa  de  Compra  e  Venda  de  Imóvel  em
Construção nº. 049/2009”, não havia qualquer disposição neste sentido.

Desse  modo,  não  é  difícil  concluir  que  o
adquirente  não  tinha  direito  a  uma  vaga  exclusiva  de  garagem  em
estacionamento do prédio, cabendo, agora,  ao condomínio disciplinar o uso
do local.

Ademais, pelo contexto probatório, inexiste
qualquer elemento que caracterize que houve abusividade na proposta do
imóvel  oferecido,  descabendo  a  responsabilidade  da  construtora  para
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compensar a circunstância defendida pelo apelante nos autos.

Se não havia previsão contratual para vaga
exclusiva de garagem na compra de imóvel, descabe a busca do direito, ainda
mais quando ausente a comprovação da alegada proposta oferecida com o
item acessório.

O Juízo de origem analisou com perfeição
as provas contidas nos autos e aplicou o direito corretamente, fazendo justiça
no caso em apreço.

“Mutatis  mutandis”  sobre  a  controvérsia,
extrai-se da jurisprudência:

INDENIZAÇÃO  -  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS  -
CERCEA-MENTO DE DEFESA -  DESNECESSIDADE
DA  PROVA  -  PROPAGANDA  ENGANOSA  -
LOCALIZAÇÃO  DO  IMÓVEL  -  ESPECIFICAÇÃO
SUFICI-ENTE  -  AUSÊNCIA  DE  CONFIGURAÇÃO.  
-  Não  ocorre  cerceamento  de  defesa  no  julgamento
conforme as provas existentes nos autos se o Juiz está
convencido  da  desneces-sidade  de  prova  pericial.  
-  Não  há  propaganda  enganosa  na  divulgação  de
imóvel  à  venda  quando  o  contrato  de  promessa  de
compra  e  venda  indica  sua  localização  exata  e  foi
assinado  pela  compradora. 
- Preliminar rejeitada e apelação não provida. (TJMG -
Apelação  Cível  2.0000.00.467019-3/000,  Relator(a):
Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , Relator(a) para o
acórdão:  Des.(a)  ,  julgamento  em  21/03/2005,
publicação da súmula em 16/04/2005) (Sem grifo). 

Quanto  à falta  de  “Habite-se”  da  obra,
igualmente  cabe  perfilhar-se  ao  entendimento  exposto  pela  magistrada  “a
quo”,  que  assim  pontuou:  “...  observa-se,  pelo  termo  de  entrega  das
chaves (fls. 17), que o autor aceitou receber o imóvel sem a emissão da
carta de habite-se, sendo ajustado pelas partes, expressamente, que o
promitente vendedor providenciaria, posteriormente, a baixa e habite-se”
(“sic”)..

Ademais,  não  restou  devidamente
demonstrada a pendência que ensejou a não expedição de “Habite-se” em
tempo oportuno por órgão municipal, de modo que não há como aferir se a
circunstância  decorreu  de  culpa  a  empresa,  de  terceiro  ou  da  própria
burocracia estatal.

Penalizar a empresa litigante ao pagamento
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de alguma verba em razão da hipótese poderia caracterizar injustiça diante da
ausência de demonstração.

Por  fim,  no  atinente  aos  honorários
advocatícios  sucumbenciais  (20% sobre  o  valor  da  causa),  tem-se  que  o
percentual  disposto  na  condenação  seguiu  os  parâmetros  dispostos  no
Código de Processo Civil  (art. 20, §3º), dentro do limite legal, observada a
gratuidade da justiça  e a ressalva da suspensão da exigibilidade (art. 12 da
Lei 1.060/50), não merecendo ser redimensionado.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR,
E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença
vergastada em todos os seus termos. 

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos.

 
Participaram do  julgamento  o  Exmo.  Des.

Abraham Lincoln da Cunha Ramos; o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho  e  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa,  juiz  convocado,  para  compor
quorum, em face da suspeição averbada pelo Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra
Filho, convocado em substituição a Exma Desa. Maria da Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira. 

Presente  ao  julgamento  a  Exma  Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

 
Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara

Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João  Pessoa,  19  de
fevereiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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