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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C REIN-
TEGRAÇÃO  DE  POSSE  C/C  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MATERIAIS.  INADIMPLEMEN-
TO INCONTROVERSO.  INEFICÁCIA JURÍDI-
CA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICI-
AL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PARE-
CER DO CADE NOS TERMOS DA LEI 8.884/94.
INAPLICABILIDADE. CONTRATO CELEBRA-
DO  ENTRE  PARTICULARES.  DEFEITO  DE
REPRESENTAÇÃO.  VÍCIO  SANADO.  MANU-
TENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO
DO APELO.

- Não há que se falar em intervenção obrigatória e ne-
cessidade de emissão de parecer do Conselho  Admi-
nistrativo de Defesa Econômica – CADE em contra-
tos de compra e venda firmados entre dois particula-
res.

- Quando a sentença examina motivadamente, ainda
que  de  forma  concisa,  as  questões  imprescindíveis
para o julgamento do feito, não há que se falar em au-
sência de fundamentação.
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VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta por  Severina de Assis
Maciel  desafiando  sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  12ª  Vara  Cível  da
Comarca  da  Capital  nos  autos  da  “Ação  de  Rescisão  de  Promessa  de
Compra  e  Venda  c/c  Reintegração  de  Posse  e  Indenização  por Danos
Materiais” ajuizada por Maria Jerusa Martins Forte em face da recorrente. 

Na peça de ingresso, a autora afirmou que seu falecido genitor
firmou contrato de  compromisso de  compra e  venda de imóvel  com a parte
promovida,  pelo valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Asseverou
que a ré adimpliu apenas o valor de R$ 33.250,00 (trinta e três mil, duzentos e
cinquenta reais), mantendo-se inadimplente com relação as demais prestações.

Informou,  ainda,  que  os  herdeiros  do  seu  falecido  genitor
tiveram que arcar com o valor de R$ 1.131,78 (um mil, cento e trinta e um
reais e setenta e oito centavos) relativos a  inadimplência da promovida com
relação ao IPTU do imóvel, tendo em vista a inércia da promovida quanto ao
pagamento do referido imposto. 

Com  tais  considerações,  pleiteou  a  rescisão  do  contrato,  a
reintegração de posse do imóvel, restituição do valor pago a título de IPTU,
bem como perdas e danos.  

Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação
(fls. 33/37), arguindo, preliminarmente, defeito de representação e ineficácia
jurídica do título executivo extrajudicial.  No mérito,  sustentou o direito de
retenção do imóvel sob o fundamento de que já pagou mais de 50% (cinquenta
por cento) do valor estipulado no contrato. 

Réplica Impugnatória (fls. 41/49). 

Realizada audiência, as partes não conciliaram (fls. 54).

Sobreveio,  então,  sentença  de  parcial  procedência  do  pedido
(fls. 90/94), cujo dispositivo transcrevo:

“Ante o exposto, 
3.1  EXTINGO  O  FEITO  SEM  RESOLUÇÃO  DE
MÉRITO, relativamente ao pleito de reparação por
danos morais e materiais, ex vi do art. 267, inc. VI,
do CPC.
3.2  JULGO  PROCEDENTES,  EM  PARTE,  OS
DEMAIS PEDIDOS PARA:
3.2.1 Declarar rescindido o contrato de promessa de
compra e venda ajustado entre as partes, de acordo
com os arts. 474 e 475 do Código Civil, em efeitos a
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partir de 20/07/2008.
3.2.2 Deferir, em favor do ESPÓLIO, na pessoa de
sua Inventariante,  a reintegração de posse sobre o
dito bem, após o trânsito em julgado deste decisum,
expedindo-se o  respectivo  mandado com ordem de
arrombamento e uso de força policial necessária.
De outra senda, observando-se as diretrizes dos arts.
182 e 884 do CCB, restituo às partes ao status quo
ante,  deliberando  pela  compensação,  até  onde  se
equivalem,  dos  valores  pagos  pela  autora  com
aqueles devidos a título de alugueis, referente a todo
o período de uso e fruição da coisa, além da cláusula
penas  de  5%  do  valor  do  contrato  (cláusula  2.2)
devendo o saldo remanescente por ventura apurado
em liquidação de sentença ser restituído à suplicada,
tudo  de  forma  devidamente  corrigida,  mas  sem
qualquer direito de retenção. 
Atento ao princípio da causalidade e reconhecida a
sucumbência  recíproca,  cada  parte  arcará  com os
honorários de seu advogado.” (fls. 94). 

Embargos de Declaração rejeitados (fls. 100/101).

Irresignada,  apela  a  promovida  (fls.  104/109),  sustentando  a
ineficácia  jurídica  do  título  executivo  extrajudicial  sob  o  fundamento  da
necessidade  de  emissão  de  parecer  do  Conselho Administrativo  de  Defesa
Econômica  –  CADE.  Alegou,  ainda,  falta  de  fundamentação  da  sentença
quanto ao defeito de representação apontado e omissão quanto ao valor da
avaliação do imóvel. 

Com  tais  considerações,  pugna  pelo  conhecimento  e
provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedente o
pedido autoral. 

Contrarrazões apresentadas (fls. 112/115). 

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória  (fls.
120/122).

Inicialmente  distribuído  ao  Excelentíssimo  Desembargador
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, este se averbou suspeito por motivo de
foro íntimo (fls. 124), sendo o feito redistribuído.  

É o relatório.

V O T O.

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade do presente
recurso, cumpre a esta relatoria tecer alguns comentários acerca da vigência e
aplicabilidade da novel norma processual. 
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É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046.  No entanto, tal norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nesta perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente de
Processualistas  Civis  (V FPPC) –  que  reuniu  processualistas  de  diferentes
escolas  de  pensamentos,  a  fim de  discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e  emitir
enunciados aprovados por unanimidade  de seus participantes – teve um de
seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código
de  Processo  Civil  e  os  enunciados  do  FPPC  quanto  ao  tema  em  debate,
entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às sentenças
publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 

Isso porque, com a publicação de determinada decisão sob a
égide  do Código de  Processo Civil  de  1973,  o  prazo para  interposição de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e
regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo,  não  se  poderia  agora,  após  a  entrada  em vigência  do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir  o já  mencionado  ato jurídico processual  perfeito  e  o  direito  subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos – no momento da interposição de
sua irresignação.

No  mesmo  trilhar  de  ideias,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça
emitiu  enunciados  administrativos,  dirimindo  eventuais  dúvidas  acerca  da
questão em análise, senão vejamos:

“Enunciado número 2. Aos recursos interpostos com
fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos  os requisitos  de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários  sucumbenciais  recursais,  na  forma  do
art. 85, § 11, do novo CPC”.
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Dito  isso,  destaco que a  decisão ora recorrida fora publicada
sob a vigência do  Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual  tal
regramento deverá regular  os  efeitos  e  os  requisitos  de  admissibilidade  do
recurso contra aquela interposto.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade de acordo
com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 1973, conheço do
apelo, passando à análise de seus argumentos. 

Consoante relatado, insurge-se a apelante contra a sentença que
julgou procedente, em parte, a demanda para: a) declarar rescindido o contrato
de promessa de compra e venda; b) determinar a reintegração de posse do
bem; c) determinar a restituição às partes ao status quo ante, estabelecendo “a
compensação,  até  onde se equivalem,  dos  valores  pagos pela autora com
aqueles  devidos a título de alugueis,  referente  a todo o período de uso e
fruição  da  coisa,  além  da  cláusula  penas  de  5%  do  valor  do  contrato
(cláusula  2.2)  devendo  o  saldo  remanescente  por  ventura  apurado  em
liquidação de sentença ser restituído à suplicada, tudo de forma devidamente
corrigida, mas sem qualquer direito de retenção” (fls. 94). 

Pois bem.  Registro, de antemão, que a apelante  se limitou no
recurso a alegar a  ineficácia jurídica do título executivo extrajudicial sob o
fundamento da necessidade de emissão de parecer do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica – CADE, a falta de fundamentação da sentença quanto
ao defeito de representação e, por fim, omissão no julgado quanto ao valor da
avaliação do imóvel. 

No que tange  ao  primeiro  argumento  do  apelante,  ineficácia
jurídica do título executivo extrajudicial, tenho que não merece prosperar, uma
vez  que  não  há  que  se  falar  em intervenção  obrigatória  e  necessidade  de
emissão  de  parecer  do  Conselho  Administrativo  de  Defesa  Econômica  –
CADE em contratos de compra e venda firmados entre dois particulares, como
ocorreu no caso em disceptação. 

Do mesmo modo, não merece guarida a alegação da apelante de
falta  de  fundamentação  da  sentença  quanto  ao  defeito  de  representação
apontado, pois, consoante se infere do julgado, verifica-se que o magistrado de
piso bem fundamentou a questão vejamos:

“2.1.1 DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO
De acordo com a peça contestatória, haveria defeito
de  representação  consistente  no  fato  da  petição
inicial  não está  instruída com cópia  do  respectivo
termo de inventariante, a teor do art. 12, inc. V, do
CPC.
Destaque-se,  de  proêmio,  que  a  petição  inicial
inverte  a  ordem  natural  das  coisas,  destacando  a
posição da representante  em detrimento  da  pessoa
representada. No entanto, como a ordem dos fatores
não altera o produto, claro está que, a despeito da
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atecnia da peça inicial, a demanda é promovida pelo
ESPÓLIO, representado por sua INVENTARIANTE.
De outra senda, diante da juntada dos documentos
de fls. 66/71, sanando o apontado vício processual,
fica desde logo rechaçada a prefacial em tela.” (fls.
91). 

Por outro lado, a menção na sentença do valor de avaliação do
imóvel é ponto irrelevante para a solução da presente demanda, uma vez que o
objeto desta restringe-se ao cumprimento dos termos do contrato de compra e
venda, o qual foi livremente firmado entre as partes. 

Com efeito,  não há que se discutir  no presente feito suposta
abusividade do contrato, mas tão somente a existência  de causa de rescisão
contratual, que, no caso em apreço, é a inadimplência da compradora. 

Outrossim,  consigo  que  a  discussão  acerca  das  cláusulas
contratuais é objeto do processo em apenso (nº  0016172-54.2011.815.2001),
sendo matéria estranha aos presentes autos.

 
Desse modo, infere-se que não merece amparo a irresignação

do apelante, devendo, por conseguinte, ser mantida a r. sentença recorrida. 

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo
incólume a sentença vergastada.

É COMO VOTO. 

Presidiu a  sessão o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
convocado  em  substituição  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de
Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des.  Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões da Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de junho de
2016.

        Ricardo Vital de Almeida
         Juiz Convocado Relator
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