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APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL.  CONTRATO DE
PROMESSA DE  COMPRA E  VENDA ANTERIOR
AO  FALECIMENTO  DOS  PROMITENTES
VENDEDORES.  IMPOSSIBILIDADE  DE
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA ESCRITURAÇÃO
DO BEM. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO PARA
PARTILHA DE BENS DEIXADOS POR HERANÇA.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  1.784,  DO  CÓDIGO
CIVIL. MANUTENÇÃO DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

-  Nos  moldes  do  art.  1.245,  do  Código  Civil,
havendo o  óbito dos promitentes vendedores antes
de passarem a escritura pública do bem, objeto do
contrato  de  promessa  de  compra  e  venda,  ao
promitente  comprador,  o  imóvel  continua  a
pertencer ao patrimônio daqueles.
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-  Resta  inviável  a  expedição  de  alvará  para
escrituração de  contrato  de  promessa de compra  e
venda,  quando  os promitentes  vendedores  já
faleceram, haja vista  ter sido  aberta a sucessão,  nos
termos do art. 1.784, do Código Civil,  porquanto há
necessidade de se resguardar qualquer tipo de lesão
ao interesse público, bem como a particular.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso.

José  Francisco  da  Costa ingressou  com  Alvará
Judicial, com o objetivo de ser autorizado, em seu nome, a escrituração dos Lotes 01,
02, 19 e 20, da Quadra 14, do Loteamento Cidade das Crianças, junto ao competente
cartório de imóveis.

O Magistrado a quo indeferiu a pretensão disposta na
inicial, consignando os seguintes termos, fls. 72/74:

Isto posto, atento ao que mais dos autos constam e
princípios de direito aplicáveis à espécie, indefiro o
pedido de alvará.

Inconformado com  o  teor  do  édito  judicial,  o
promovente interpôs  Apelação, fls. 75/78, pugnando pela modificação do  decisum e
alegando, em síntese, que é o atual proprietário dos  lotes, objetos da presente lide,
motivo  pelo qual  pretende  a  obtenção  de  autorização  judicial  para  efetivar  a
escrituração  dos  referidos  bens no  cartório  de  registro  competente.  Outrossim,
argumenta  que  o  único  herdeiro  dos  promitentes  vendedores  reconhece  a
necessidade de expedição da ordem judicial requerida.
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A Procuradoria de Justiça, através da Dra. Marilene
de Lima Campos de Carvalho, fls.  88/90,  opinou pelo prosseguimento do recurso,
sem manifestação de mérito.

 
É o RELATÓRIO.

VOTO

De  início,  convém  esclarecer  que  o  presente
procedimento de jurisdição voluntária, qual seja a expedição de alvará judicial, não
se presta aos fins propostos pelo apelante.

Explico.

Do acervo probatório encartado aos autos, denota-se
que  Luiz Paulino de Lucena e  Terezinha de Oliveira  realizaram um contrato de
promessa de compra e venda com Fábio de Arruda Neves, obrigando-se a vender ao
promitente comprador, os lotes 1, 2 e 20, da quadra 14, do Loteamento Cidade das
Crianças.

Ocorre  que  os  promitentes  vendedores  faleceram
antes  de  passarem  a  escritura  pública  no  cartório  competente  ao  promitente
comprador, porquanto os bens, objeto da promessa de compra e venda, em apreço,
continuaram pertencendo aos falecidos, nos termos do art. 1.245, do Código Civil.

Diante do panorama narrado, infere-se que a partir
do  momento  do  falecimento  dos  promitentes  vendedores,  foi  aberta,
automaticamente,  a  sucessão,  transmitindo-se  os  bens  aos  herdeiros  legítimos  e
testamentários, nos moldes do art. 1.784, do Código Civil, senão vejamos:

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se,
desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.
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Nessa senda, muito embora o recorrente noticie que
o único herdeiro do casal falecido autorizou a escrituração perseguida, conforme
documentação de fl. 10, há de se ressaltar a necessidade de inventário para partilha
dos bens deixados por herança e,  se for o caso, a outorga da escritura pleiteada,
inclusive  tal  medida  é  imprescindível  para  se  evitar  qualquer  tipo  de  lesão  ao
interesse público, bem como a particular, pois não há provas de que Túlio Augusto
de Lucena seja o único herdeiro legítimo e testamentário dos falecidos, razão pela
qual, a postulação do requerente é inviável no presente feito.

Nesse sentido, é a orientação dos Tribunais pátrios:

Apelação cível. Alvará judicial. Outorga de escritura.
Promitente  vendedora  já  falecida.  Possibilidade
jurídica da pretensão ausente. Recurso não provido.
1. A possibilidade jurídica da pretensão consiste em
existir,  abstratamente,  na  ordem  jurídica,  a  tutela
jurisdicional  pretendida.  2.  É  juridicamente
impossível a pretensão deduzida para ser expedido
alvará judicial visando a outorga de escritura pública
de compra e venda decorrente de promessa feita por
promitente  vendedora  já  falecida.  3.  Ocorre  que o
inventariante  deve  fiscalizar  o  exato  cumprimento
da obrigação assumida pelo promissário comprador
e ulteriores cessionários. Assim, o pedido deverá ser
deduzido  nos  autos  do  inventário  ou  em ação  de
natureza cominatória. 4. Apelação cível conhecida e
não  provida,  mantida  a  sentença  que  indeferiu  a
petição inicial. (TJ-MG - AC: 10433120157675001 MG,
Relator:  Caetano  Levi  Lopes,  Data  de  Julgamento:
07/05/2013,  Câmaras  Cíveis/2ª  CÂMARA  CÍVEL,
Data de Publicação: 20/05/2013).

E,
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DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL  .
CONTRATO  DE  PROMESSA  DE  COMPRA  E
VENDA  DE  BEM  IMÓVEL.  FALECIMENTO  DO
PROMITENTE  VENDEDOR.  EXPEDIÇÃO  DE
ALVARÁ  JUDICIAL  PARA  OUTORGA  DE
ESCRITURA  DEFINITIVA.  IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DO  PEDIDO.  BEM  NÃO  ARROLADO
NO  INVENTÁRIO  COMO  PERTENCENTE  AO
ESPÓLIO.  NECESSIDADE DE SOBREPARTILHA .
EXEGESE DOS ARTS. 2.022, DO CCB, E 1. 040, I e II,
DO CPC 1. A teor do artigo 1.245, § 12º, do Código
Civil  Brasileiro,  "Transfere-se  entre  vivos  a
propriedade mediante o registro do título translativo
no Registro de Imóveis." "Enquanto não se registrar
o título translativo, o alienante continua a ser havido
como  dono  do  imóvel",  donde  se  conclui  que  o
domínio somente se concretiza com a efetivação do
registro,  o  que,  no  caso  vertente,  não  ocorreu,  de
forma que os imóveis em questão, que teriam sido
prometido à venda pelo de cujus, quando em vida,
continuam pertencendo ao falecido, o que impõe seu
arrolamento  no  processo  de  inventário,  inclusive
para se evitar lesão ao interesse público e fiscal. 2.
Destarte,  para  ter  reconhecido  seu  domínio,  a
Agravante deverá efetuar a habilitação de seu título
nos autos do arrolamento ou do Inventário dos bens
deixados  por  morte  do  promitente  vendedor.  3.  É
desimportante  que  os  imóveis  não  tenham  sido
"arrolados como pertencentes ao Espólio"  pois que
nessa hipótese aplicam-se as disposições dos artigos
1.040, I e II  do CPC, e 2.022, do CCB, em face das
quais  "Ficam  sujeitos  a  sobrepartilha  os  bens
sonegados e  quaisquer  outros  bens  da  herança  de
que se tiver ciência após a partilha", ou que não haja
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resistência por parte dos herdeiros, pois que, no caso
dos  autos,  não  há  declaração  de  vontade  a  ser
suprida.  4.  Agravo  de  Instrumento  improvido  em
face da inadequação do procedimento da jurisdição
voluntária, eleito pela Agravante, ao fim pretendido.
(TJ-BA  -  AI:  00045391420118050000  BA  0004539-
14.2011.8.05.0000,  Relator:  Vera  Lúcia  Freire  de
Carvalho, Data de Julgamento: 29/10/2012, Primeira
Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2013).

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la. 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

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

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 24 de março de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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