
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017701-78.2006.815.2003. 
Origem : 4ª Vara Regional de Mangabeira.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Luzinete de Lima Correia.
Advogado : Jamerson Neves de Siqueira.                
Apelado : José Jorge Lopes Vilaça.
Advogado : Diego Domiciano Cabral.

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.  ILEGITIMIDADE  ATIVA.  PROVAS
QUE INDICAM QUE A CONTRATAÇÃO NÃO
FOI EFETIVADA PELO AUTOR E SIM PELA
PESSOA  JURÍDICA  DA  QUAL  É  TITULAR.
AUSÊNCIA  DE  CONDIÇÃO  DA  AÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. PROVIMENTO DO APELO.

– A presente ação de cobrança está amparada em
compromisso de compra e venda de imóvel firmado
entre a ré e a pessoa jurídica da qual é titular o autor,
que  com  este  não  se  confunde.  Assim,  não  detém
legitimidade  ativa  o  proprietário  para  buscar,  em
nome próprio,  a  satisfação do crédito pertencente à
empresa.

– Extinção do processo sem resolução do mérito.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, e, sessão ordinária,
por unanimidade, dar provimento ao recurso apelatório, nos termo do voto do
relator.  

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  115/123)  interposta  por
Luzinete de Lima Correia  contra sentença (fls. 67/70) proferida pelo Juízo
da 2ª Vara Distritak de Mangabeira que, nos autos da “Ação de Cobrança”
ajuizada por José Jorge Lopes Vilaça, julgou procedente o pedido.
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Na peça de ingresso (fls. 02/10), o autor relata ter firmado com
a ré contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, qual seja, um lote
de  terreno  nº  168,  localizado  na  quadra  35  do  Loteamento  Cidade
Maravilhosa, nesta Capital, no valor total de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser
pago da seguinte forma: R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), a título de
sinal, mais 62 (sessenta e duas) parcelas mensais, sendo a primeira na quantia
de R$ 60,00 (sessenta reais) e as demais no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Alegou,  em  síntese,  que  a  promovida  não  teria  efetuado  o
pagamento,  conforme  pactuado,  tornando-se  inadimplente,  razão  pela  qual
pugnou pela condenação da ré  ao pagamento de das prestações vencidas e
vincendas.

Peça contestatória ofertada pela apelada (fls. 24/26), alegando a
ilegitimidade ativa do autor, tendo em vista que o contrato objeto da demanda
teria sido firmado com a empresa CIAVE Empreendimentos LTDA, da qual o
apelado seria proprietário. Aduz, no mérito, que  houve cobrança abusiva de
encargos contratuais no contrato aditivo posteriormente firmado, que sequer
foram minuciados pelo autor.

Sobreveio, então, sentença que, após rejeitar a preliminar da de
ilegitimidade ativa, julgou procedente o pedido (fls. 67/70), condenando a ré
ao pagamento de R$ 4.995,00 (quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais),
em favor  do  autor,  devidamente corrigido pelo  INPC, a  contar  da data  da
propositura da ação, acrescida de juros de mora de 1% (um pro cento) ao mês
a partir da citação.

Inconformada, a demandada interpôs Recurso Apelatório (fls.
115/123),  em  cujas  razões  defende  o  equívoco  da  sentença,  afirmando,
preliminarmente,  a  ilegitimidade ativa  do apelado. No mérito,  pugnou pela
improcedência da ação, asseverando a existência de abusividade nas cláusulas
inseridas no contrato aditivo, bem como irregularidades no lotes de terreno
postos à venda pelo recorrido. 

A parte promovente apresentou contrarrazões, às fls. 131/133.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer (fls.  139/142),  opinando pelo prosseguimento do feito, sem
manifestação meritória.

É o relatório. 

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
apelo interposto, passando à análise de seus argumentos recursais.

Como relatado, trata-se de caso no qual as partes realizaram
compromisso de compra e venda de imóvel e a compromissária compradora,
deixou de pagar parte das parcelas. 
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Ajuizada  a  presente  ação  de  cobrança  pelo  suposto
compromissário vendedor, a demanda fora julgada totalmente procedente pelo
juízo a quo.

Sem  maiores  delongas  preceituo  desde  já  assistir  razão  à
recorrente. Vejamos:

Dispõe o artigo 3º do CPC que “para propor ou contestar ação
é necessário ter interesse e legitimidade”.Assim, para que magistrado possa
aferir a quem cabe a razão no processo, adentrando ao mérito da causa, deve
antes  analisar  a  presença  das  condições  da  ação  e  dos  pressupostos
processuais.

Dentre as condições da ação se encontra a legitimidade para a
causa,  consistente na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou
seja, de estar em juízo. Assim, estará legitimado o autor quando for o possível
titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu decorre do
fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os
efeitos oriundos da sentença.

Sobre  o tema em questão,  Cássio  Scarpinella  Bueno leciona
que:

“A legitimidade  das  partes  – também legitimidade
para a causa, legitimatio ad causam ou legitimidade
para agir – relaciona-se à identificação daquele que
pode pretender ser o titular do bem da vida deduzido
em juízo, seja como autor (legitimidade ativa), seja
como réu (legitimidade passiva)” (BUENO, Cássio
Scarpinella.  Curso  sistematizado  de  direito
processual  civil:  teoria geral  do direito  processual
civil. v.1. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 400). (grifo
nosso). 

Nesse mesmo raciocínio, destaca Fredie Didier:

“A ação somente pode ser proposta pelo sujeito que
tenha  o  direito  subjetivo  de  exigir  do  Estado  a
prestação jurisdicional sobre a demanda. A garantia
do amplo acesso à tutela jurisdicional efetiva (art.
5º, inciso XXXV, da Constituição) confere esse direito
a  todo  aquele  que  alegue  ser  titular  do  direito
material e que a demanda se fundamenta e apresente
ao  juiz  o  mínimo  de  provas  necessárias  para
demonstrar  a  possibilidade  de  efetivamente  deter
esta  titularidade  (...)  Essa  garantia  impõe  que  o
primeiro  dirija  a  sua  ação em face  daquele  outro
sujeito que, figurando como parte na relação jurídica
material,  deverá  sofrer  a  eficácia  do  exercício  da
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jurisdição na sua esfera de interesse” (A Teoria da
Ação no Processo Civil. Dialética. p. 40/41). 

No caso em comento, o simples compulsar dos autos demonstra
de forma indelével que o contrato de compromisso de compra e venda objeto
da  demanda  (fls.  13/16)  fora  firmado  entre  a  pessoa  jurídica  (Companhia
Avícola do Nordeste - CIAVE) e Luzinete de Lima Correia.

Verifica-se, ainda, que a ação de cobrança foi proposta por José
Jorge Lopes Vilaça, em nome próprio, e não em nome da empresa CIAVE,
promissária vendedora do imóvel, da qual afirma ser proprietário exclusivo.

Observo, ainda, não haver provas nos autos de que a empresa
apelada  encontra-se  em  processo  de  liquidação,  nos  moldes  previstos  no
Código  Civil.  Ao  contrário,  uma  simples  consulta  ao  sítio  eletrônico  do
Ministério da Fazenda demonstra que a sociedade  se  encontra com situação
cadastral ativa, possuindo, portanto, aptidão para demandar e ser demandada
em juízo.

Neste sentido, mutatis mutandi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇAO DE
SENTENÇA.  ILEGITIMIDADE  ATIVA.
INOCORRÊNCIA,  PESSOA  JURÍDICA  COM
SITUAÇAO  ATIVA  NA  JUNTA  COMERCIAL.
RECURSO NAO PROVIDO.” (TJPR. 17ª c. Cível. AI
nº  456.615-8.  Des.  VICENTE  DEL  PRETE
MISURELLI Julg: 27/2/2008)

“EMENTA  RECURSO  DE  APELAÇAO  CÍVEL.
EXECUÇAO  JUDICIAL.  EMBARGOS  DE
TERCEIRO.  PESSOA JURÍDICA.  ALEGAÇAO DE
ILEGITIMIDADE  ATIVA  AD  CAUSAM.  NÃO
OCORRÊNCIA  DE  PLANO.  INÍCIO  DE  PROVA
DOCUMENTAL.  APLICABILIDADE  DO  ARTIGO
13 DO C. P. C. VÍCIO EM PRINCÍPIO SANADO.
CERTIDAO  SIMPLIFICADA  DA  JUNTA
COMERCIAL  QUE  REVELA  A  CAPACIDADE
PROCESSUAL DA EMBARGANTE. OBSERVÂNCIA
AO  ARTIGO  7º  DO  CPC.  AUSÊNCIA  DE
PREJUÍZO ÀS PARTES. ARTIGO 250, PARÁGRAFO
ÚNICO.  OBSERVÂNCIA  AO  PRINCÍPIO  DA
CELERIDADE  PROCESSUAL  E  EFETIVIDADE.
NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA PARA
O  DESLINDE  DA  QUESTAO  AVENTADA.
NULIDADE  DA  SENTENÇA.  RECURSO  DE
APELAÇAO CÍVEL CONHECIDO E, NO MÉRITO,
PROVIDO.”
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(TJPR.  8ª  C.  Cível.  AC  nº  596.451-8.
Desembargador  JOSÉ  SEBASTIAO  FAGUNDES
CUNHA. Julg: 21/10/2010)

Outrossim,  não  olvidando  que  o  recorrido  responde  pela
administração da sociedade, ainda assim não lhe cabe promover a demanda
judicial em nome próprio, de modo que a carência de ação é imperativo legal
que se impõe, haja vista a manifesta ilegitimidade ativa do apelado, José Jorge
Lopes Vilaça.

Portanto,  não  sendo  o  apelado  o  verdadeiro  promitente
vendedor do imóvel em liça, não detém ele, portanto, legitimidade para figurar
no polo ativo da presente ação de cobrança.

A propósito, confira-se:

“RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA
DE AUTOMÓVEL. DEMANDANTE QUE ADQUIRE
VEÍCULOS  PARA  REVENDA.  AUSÊNCIA  DE
CONDIÇÃO  DA  AÇÃO.  ILEGITIMIDADE  ATIVA
AD CAUSAM. AUTOR QUE PLEITEA EM NOME
DE  EMPRESA  NA  QUAL  É  SÓCIO.
IMPOSSIBILIDADE.  JULGAMENTO  SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
Salvo as exceções legais, somente o titular do direito
é  quem  pode  invocar  a  tutela  jurisdicional  para
satisfazer a pretensão manifestada por meio da ação.
In casu, o demandante não pode postular, em nome
da empresa de que é sócio, direitos que não fazem
parte de seu patrimônio jurídico. RECURSO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJ-SC, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data
de  Julgamento:  10/07/2013,  Segunda  Câmara  de
Direito Civil Julgado)

“APELAÇÃO  CÍVEL  –  COMPRA  E  VENDA  DE
LOTE  DE  TERRENO  -  AÇÃO  DE COBRANÇA -
AJUIZAMENTO PELO SÓCIO DA PROMITENTE
VENDEDORA  –  ILEGITIMIDADE  ATIVA  -
PRELIMINAR ARGÜIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO
DO FEITO. Figurando como promitente vendedora
no contrato de compra e venda de imóvel a pessoa
jurídica,  manifesta é a ilegitimidade do sócio para
figurar  no  pólo  ativo  da  ação  de  cobrança  das
parcelas  do  negócio,  e  inafastável  a  argüição  de
preliminar de ofício e a extinção do processo sem o
julgamento do mérito, haja vista a ausência de uma
das  condições  da  ação.”  (TJMG,  Apelação  Cível
1.0145.06.318947-9/001,  Relator  Des.  Luciano
Pinto, 17ª Câmara Cível, Julgado 27/09/2007)
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Da  argumentação  alinhavada  deflui-se  que  não  há  outro
caminho  a  trilhar  senão  acolher  a  preliminar  de  carência  de  ação  por
ilegitimidade ativa  ad causam,  restando prejudicada a análise do mérito da
questão.

Por tudo o que foi exposto, tendo em vista o que restou acima
fundamentado,  DOU  PROVIMENTO  ao  Apelo  para  DECLARAR a
legitimidade ativa de José Jorge Lopes Vilaça,  com esteio no art. 267, VI do
CPC, julgando extinta sem resolução de mérito a presente ação.

Em consequência, condeno o recorrido nas custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil
e quinhentos reais), suspensa a exigibilidade em razão de encontrar-se a parte
sob justiça gratuita.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior  (juiz  convocado,  para
substituir 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. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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