
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0019404-11.2010.815.2001
Origem : 7ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Cavalcanti Primo Veículos Ltda
Advogados : Delosmar Mendonça Júnior e outros
Apelada : Analice Guimarães Rafael
Advogado : Arystofanes Franklin Guimarães Rafael

APELAÇÃO.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM  PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA.
RECEBIMENTO  DE  VEÍCULO  COMO  PARTE  DE
PAGAMENTO DE OUTRO.  TRANSFERÊNCIA DE
PROPRIEDADE.  AUSÊNCIA  DE  RELAÇÃO
JURÍDICA  FIRMADA  ENTRE  AS  PARTES.
PRELIMNAR  DE  ILEGITIMIDADE  ATIVA
ARGUIDA  NA  CONTESTAÇAO.
RECONHECIMENTO.  ACOLHIMENTO.
IRRESIGNAÇÃO.  PREFACIAL DE JULGAMENTO
EXTRA  PETITA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  DECISÃO
PROFERIDA NOS LIMITES  IMPOSTOS  NA LIDE.
REJEIÇÃO.  RELAÇÃO  JURÍDICA  ENTRE
DEMANDANTE  E  DEMANDADO  NÃO
CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  ART.  267,  VI,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  MANUTENÇÃO
DO DECISUM. DESPROVIMENTO.
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-  Tendo  o  Magistrado  entregue  a  prestação
jurisdicional nos limites da lide, não há como acolher
a prefacial de julgamento extra petita.

- A legitimação significa o reconhecimento do autor e
do réu, por parte da ordem jurídica, como sendo as
pessoas  facultadas,  respectivamente,  a  pedir  e
contestar  a  providência  que  constitui  o  objeto  da
demanda.

- Inexistindo relação jurídica entre as partes, deve ser
mantida  a  sentença  recorrida,  em  todos  os  seus
termos, que extinguiu o processo sem julgamento do
mérito,  nos  termos  do  art.  267,  VI,  do  Código  de
Processo Civil.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito,
desprover o recurso. 

Trata-se  de  APELAÇÃO, fls.  57/68, interposta  por
Cavalcanti Primo Veículos Ltda, em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito
da  7ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital,  fls.  53/55,  que,  nos  autos  da  Ação  de
Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada manejada em face de Analice
Guimarães Rafael, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e, consequentemente,
extinguiu o processo sem julgamento do mérito, a teor do disposto do art. 267, VI, do
Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

Isto posto, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa
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e,  via  de  consequência,  EXTINGO  O  PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,  nos  termos  do
art. 267, inciso VI, do CPC.

Em suas  razões,  a  apelante pretende a reforma da
decisão vergastada, alegando, em síntese, que o documento de fl. 22, demonstra com
clareza que o veículo objeto do litígio, o qual se encontra registrado em nome de
Maria  Aparecida  Rodrigues  Estrela  fora  recebido  pela  empresa,  ora  apelante,
devendo,  portanto,  ser  repelida  a  preliminar  de  ilegitimidade  ativa  e,  como
consequência, apreciado o mérito da lide. Afirma, outrossim, que em audiência de
conciliação, a promovida reconheceu que adquiriu o veículo, “não havendo ensejo
para a alegada ilegitimidade ativa do réu e extinção do processo sem julgamento da
causa”, fl.  62.  Por fim, assegura ser  extra petita a decisão objurgada,  em razão do
pedido preliminar de “ilegitimidade ativa requerida pelo réu se limita tão somente
na ilegitimidade ativa em razão da suposta ausência de relação comercial entre as
partes,  em nada se  confundindo  com a  ilegitimidade ativa da  concessionária  em
litigar  o  pedido  de  transferência  de  propriedade  em  nome  de  Maria  Aparecida
Rodrigues Estrela, a decisão extrapolou os limites do pedido” fl. 64, pugnando, ao
final, pelo provimento do apelo, para que seja reconhecida a sua legitimidade ativa e,
como consequência, apreciado o mérito do recurso.
 

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 87.

A Procuradoria de Justiça, fls. 94/96, através da Dra.
Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa,  opinou  pela  rejeição  da  preliminar,
deixando de se manifestar sobre o mérito.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Cavalcanti  Primo  Veículos  Ltda  intentou  Ação  de
Obrigação  de  Fazer  com  Pedido  de  Tutela  Antecipada em  face  de  Analice
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Guimarães Rafael, postulando a transferência do veículo para o nome desta, bem
como a dívida deste advinda. Afirma, para tanto, que era possuidora de domínio do
veículo FIAT/TEMPRA 1996/1996, placa JLJ 4115, recebido de sua proprietária Maria
Aparecida Rodrigues Estrela, como entrada de um outro automóvel seminovo.

Enfatiza,  para tanto,  que o  aludido bem móvel  foi
adquirido  pela  ora  promovida  em  28/06/2006,  porém,  a  promovida  “não
providenciou  a  transferência  do  veículo  junto  ao  DETRAN/PB,  estando  mesmo
depois de vendido,  ainda em nome do antigo proprietário (MARIA APARECIDA
RODRIGUES  ESTRELA),  conforme  consulta  ao  órgão  de  trânsito  em  anexo,
causando  sérios  prejuízos  não  só  a  esta,  mas  ao  promovente,  que  detinha  a
responsabilidade sobre o veículo, e que de boa fé, o vendeu ao primeiro promovido,
com a promessa de sua transferência o que acabou não acontecendo”, fl. 03. 

Contestação apresentada pela ré, Analice Guimarães
Rafael, fls. 34/36, a qual, após fazer um breve resumo da lide, pugnou pela extinção
do processo sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa.

Apreciando o litígio, o Magistrado  a quo,  fls. 53/55,
proferiu sentença, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, conforme
dispõe o art. 267, VI, do Código de Processo Civil.

A propósito,  transcrevo  trecho  da  sentença,  de  fl.
54/55:

A  parte  autora,  na  condição  de  renomada
concessionária  de  veículo,  não  logrou  êxito  em
demonstrar  documentalmente  qualquer  prova
consistente na demonstração do negócio firmado, no
sentido de promover indícios mínimos do alegado e,
que,  aliás,  diante  da  existência  de  documento
comprobatório da suposta relação jurídica imposta,
mesmo  assim  à  promovente,  faltar-lhe-ia  a

Apelação Cível nº 0019404-11.2010.815.2001                                                                                                                                                        4



imprescindível  condição  da  ação,  no  tocante  à  sua
legitimidade  ativa,  haja  vista  que  não  é  à
concessionária  que  são  dirigidas  as  cobranças
relativas  ao  automóvel  declinado  na  exordial,  mas
sim  à  proprietária  do  bem,  cujo  nome  é  MARIA
APARECIDA  RODRIGUES  ESTRELA,  de  modo
que  somente  ela  poderia  pleitear  a  pretensão  aqui
buscada, sob pena de flagrante violação ao disposto
no artigo 6º, do CPC (...).

A priori,  extrai-se  das razões recursais  da apelante,
Cavalcanti  Primo  Veículos  Ltda,  a  afirmação  de  que  a  decisão  ora  combatida
extrapolou os limites da lide, devendo, portanto, ser reconhecida como  extra petita.

Em que pese os argumentos da concessionária, não
se vislumbra a possibilidade de acolhimento do pleito, pois, da leitura da sentença
percebe que o magistrado sentenciante cumpriu satisfatoriamente com sua função na
prestação jurisdicional, entregando-a dentro do que lhe foi solicitado,  explicitando
de  forma  didática  e  precisa  as  razões  que  o  levaram  a  acolher  a  preliminar  de
ilegitimidade ativa da ora recorrente.

Desta  feita,  sem  maiores  delongas,  rejeito a
preliminar de julgamento extra petita.

Com relação  a  legitimidade ativa,  cumpre destacar
que a relação jurídica processual entre autor e Juiz se forma, de maneira angular, com
a propositura  da  demanda.  No entanto,  esta  somente  se  completa  quando o  réu
integra  a  lide,  após  ser  citado,  formando,  assim,  a  figura  triangular  da  relação
jurídica  processual,  pois,  entre  autor  e  réu  existe  o  dever  de  boa-fé  e  lealdade
processual.

A legitimação,  portanto, significa o reconhecimento
do autor e do réu, por parte da ordem jurídica, como sendo as pessoas facultadas,
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respectivamente,  a  pedir  e  contestar  a  providência  que  constitui  o  objeto  da
demanda.

No dizer de CHIOVENDA, legitimatio ad causam “é a
identidade da pessoa do autor com a pessoa favorecida pela lei, e da pessoa do réu
com  a  pessoa  obrigada.”  (In.  Instituições  de  Direito  Processual  Civil,  vol.  I,
Campinas: Bookseller, 1998, p. 47).

Na hipótese,  a promovente ajuizou a presente ação
afirmando ter adquirido o veículo objeto da lide, como parte de pagamento de outro
automóvel,  todavia,  como  bem  dito  na  decisão  combatida,  não  é  dirigida  à
concessionária as cobranças relativas ao automóvel, mas sim a proprietária do bem,
Maria Aparecida Rodrigues Estrela, não podendo, assim, a apelante postular direito
alheio em nome próprio.

Com  efeito,  a  requerente  não  possui  legitimidade
para  figurar  no  polo  ativo  da  ação,  porquanto  não  trouxe  qualquer  prova  da
existência de relação jurídica entre as partes, ônus esse que lhe competia, nos termos
do art. 333, I, do Código de Processo Civil. 

Nesse  palmilhar  de  ideias,  orienta-se  a
jurisprudência dessa Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
Ação ordinária  de cobrança c/c  dano moral  e  ação
cautelar  de  exibição  de  documentos  c/c  pedido
liminar.  Autor  portador  de  procuração  de
proprietário de ação da antiga TELPA/S/A. Falta de
legitimidade para pleitear em nome próprio direito
alheio.  Cessão  de  direitos  e  obrigações  que não se
perfaz  com  o  próprio  instrumento  procuratório.
Necessidade de  notificação da  empresa  cedente  de
cotas/ações. Inexistência.  Inteligência do art.  290 do
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CC. Manutenção das sentenças  que extinguiram os
processo  sem  resolução  de  mérito.  Desprovimento
dos apelos. A procuração não é instrumento próprio
para a cessão de direito e obrigações quando não há
aquiescência da empresa devedora das ações, com a
devida anotação em seus registros da transferência
de  titularidade.  Cabe  ao  promovente  juntar
documento  necessário  para  a  comprovação  de
titularidade  de  ação,  não  bastando  a  simples
procuração  pública  em  seu  nome,  impondo-se,  no
caso,  o  reconhecimento  da  ilegitimidade  ativa  da
parte.  (TJPB;  AC  200.2012.074.866-6/001;  Segunda
Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Aluizio
Bezerra Filho; DJPB 06/09/2013; Pág. 13) 

Ainda,

ALVARÁ  JUDICIAL.  LIBERAÇÃO  DE  PRÊMIO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. Sobrinha que pleiteia em
nome  próprio  direito  da  tia.  Impossibilidade.
Extinção  do  processo  sem  resolução  do  mérito.
Manutenção do decisum.  Desprovimento do apelo.
Segundo  preceitua  o  art.  6º  do  CPC,  é  vedado
pleitear  em  nome  próprio,  direito  alheio,  salvo
quando autorizado por Lei, o que não se verifica no
presente  caso.  (TJPB;  AC  001.2007.010103-3/001;
Campina Grande; Relª Desª Maria de Fátima Moraes
Bezerra  Cavalcanti;  DJPB  21/07/2009;  Pág.  6)  -
negritei. 
  
Nesse contexto, conclui-se que “a parte autora é, de

fato, carecedora da ação pela falta de legitimidade ativa processual”, fl. 55. Assim
sendo, o reconhecimento da carência da ação, por ilegitimidade ativa, com fulcro no
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art. 267, VI, do Código de Processo Civil, é medida impositiva.

Então, deve-se manter a decisão recorrida.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  DE
JULGAMENTO  EXTRA  PETITA E,  NO  MÉRITO, NEGO  PROVIMENTO  AO
APELO.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  o  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 04 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                      Relator
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