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2º  Apelado: Imperial  Construções  Ltda  –  Adv.:  Rinaldo  Mouzalas  de
Souza e Silva – OAB/PB nº 11.589

Recorrente: Casa Forte Consultoria Imobiliária
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EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E
NÃO  FAZER  C/C  CONSIGNAÇÃO  EM
PAGAMENTO  C/C  PEDIDO  DE  TUTELA
ANTECIPADA.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS
PEDIDOS.  IRRESIGNAÇÃO.  PROPOSTA  DE
COMPRA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE SINAL
A  IMOBILIÁRIA  INTERMEDIADORA  DO
NEGÓCIO.  GARANTIA  DE  FINANCIAMENTO
BANCÁRIO: OBRIGATÓRIO PARA REALIZAÇÃO
DO  NEGÓCIO.  NÃO  COMPROVAÇÃO.
PROPOSTA NÃO ACEITA PELA CONSTRUTORA.
DEVOLUÇÃO  DAS  PARCELAS  PAGAS  PELOS
AUTORES  À  IMOBILIÁRIA.  RECURSO
ADESIVO.  PRELIMINAR:  SENTENÇA  EXTRA
PETITA:  REJEIÇÃO.  CONDENAÇÃO  EM
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  MANTIDO:
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 85 E 86 CPC.
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MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO E DO RECURSO
ADESIVO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no

mérito,  por  igual  votação,  negar  provimento  ao  apelo  e  ao  recurso

adesivo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Pedro Júnior
da Silveira Camboim e Outros (fls.  193/211) e  Recurso Adesivo (fls.
222/233) apresentado por Casa Forte Consultoria Imobiliária hostilizando
sentença (fls. 186/191) proveniente do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca
da Capital/PB que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer
c/c Consignação em Pagamento c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta
pelos autores contra a imobiliária recorrente e da Imperial Construções
julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na exordial.

O Magistrado singular julgou parcialmente procedente
os  pedidos  dos  promoventes,  no  sentido  de  compelir  a  primeira
demandada a restituir  os  valores pagos pelos  promoventes a título  de
sinal  quando  da  assinatura  das  propostas  de  compra,  devendo  a
restituição ser acrescida de juros e correção monetária, a partir do efetivo
recebimento dos valores pela primeira promovida.

Além  disso,  condenou  de  forma  recíproca  os
promoventes  e  a  primeira  promovida  ao  pagamento  de  honorários
sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
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Insatisfeitos  com  o  deslinde  da  demanda,  os
promoventes manejaram recurso de apelação (fls. 193/211) postulando,
em suma, pela modificação da sentença para que haja deferimento, pelo
Tribunal, de todos os pedidos formulados na inicial.

Casa  Forte  Consultoria  Imobiliária,  a  primeira
promovida,  manejou  recurso  adesivo  (fls.  222/233)  alegando,
preliminarmente, que a sentença foi extra petita, e no mérito pugnou pela
reforma da sentença somente no tocante à restituição dos valores pagos e
aos honorários de sucumbência.

Em  suas  contrarrazões  (fls.  237/254),  Casa  Forte
Consultoria  Imobiliária  S/A  também  levantou  como  preliminar  a
dialeticidade recursal,  aduzindo que os  autores,  quando do manejo  do
recurso  de  apelação,  não  impugnaram  especificamente  os  termos  da
sentença,  reproduzindo  parte  da  inicial.  No  mérito,  postulou  pelo
desprovimento do recurso manejado pelos demandantes.

Contrarrazões apresentadas pela Imperial Construções
(fls. 255/263) assim como pelos autores (fls. 265/268).

A  Procuradoria  Geral  de  Justiça  emitiu  parecer  (fls.
286/289) opinando pela rejeição das preliminares levantadas e, no mérito,
pugnou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  de  mérito,
porquanto ausente interesse público que torne necessária a intervenção
ministerial.

É o relatório.

V O T O

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade
recursal intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo e do recurso adesivo.

Sem  preliminar  ou  prejudicial  de  mérito,  passo  a
análise do apelo.
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Dos  autos,  percebe-se  que  os  autores,  ora
promoventes,  entabularam  com  a  primeira  promovida,  Casa  Forte
Consultoria  Imobiliária, propostas  de  contrato  de  compra  e  venda  de
unidades  imobiliárias  do  Empreendimento  em  construção  “Condomínio
Residencial  Aníbal  Moura I pertencente à segunda promovida, Imperial
Construções Ltda, como pode se observar às fls. 18,25,31 e 34.

Restou  evidenciado  também  que,  a  primeira
promovida,  Casa  Forte  Consultoria  Imobiliária  figurou,  na  relação
estabelecida entre as partes litigantes, como intermediária das vendas do
Empreendimento supramencionado, realizando os primeiros contatos com
os supostos compradores, apresentando as propostas de aquisição das
unidades do referido empreendimento e recebendo os valores referentes
ao pagamento do sinal, primeiro passo para o processo de confirmação da
proposta  de  compra  das  citadas  unidades  residenciais.  Não  houve,
portanto, junto à imobiliária Casa Forte, a formalização de um contrato de
compra e venda das referidas unidades imobiliárias.

Através  da  documentação  acostada  (fls.  18,25,31  e
34),  percebe-se  a  existência  de  um  espaço  reservado,  no  folheto
preenchido  pelos  interessados  em  realizar  a  compra  das
supramencionadas  unidades,  para  a  aposição  da  assinatura  da
construtora  promovida,  quando  o  negócio  entre  as  partes  fosse
confirmado, ocorrendo portanto a aceitação das condições de pagamento
que o provável comprador da unidade possuía, por parte da construtora
promovida. 

Vale ressaltar que, no ato de assinatura da proposta de
compra, os promoventes foram informados pela primeira promovida que,
tal negociação só seria de fato efetivada quando fossem apresentadas à
construtora,  segunda  promovida,  as  garantias  necessárias  para  a
aquisição das unidades imobiliárias,  como está expressamente exposto
em sua peça exordial:

“Foi  convencionado,  ainda,  no  ato  da
assinatura  da  proposta  de  compra  dos
apartamentos  que,  os  requerentes
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receberiam  em  suas  residências,
mensalmente, os boletos bancários referentes
aos  sinais  de  confirmação  de  compra,  que
foram parceladas em 10 parcelas iguais com
cada requerente.

Assim, de acordo com as citadas “propostas
de compra” individuais,  a concretização da
compra  ficaria  condicionada  a  devida
liberação  dos  documentos  necessários
para  a  análise  de  crédito  junto  à
instituição financeira para a obtenção de
crédito  restante  a  ser  pago,  depois  de
construído  todo  o imóvel. Documentos
estes, segundo a primeira requerida, seriam
entregues  pela  segunda  requerida  em
meados de janeiro de 2013, no término da
construção.”

Neste  sentido,  restou  claro  que  não  foi
responsabilidade das empresas promovidas a não efetivação do negócio
entre  os  litigantes,  uma  vez  que,  cabia  aos  autores  da  ação  a
apresentação  da  documentação  adquirida  junto  à  instituição  financeira
(proposta de financiamento) que serviria de garantia para a efetivação da
compra as unidades, garantindo a aceitação da proposta pela segunda
promovida (construtora).

Sendo assim, a segunda promovida não tinha nenhuma
obrigação de realizar um negócio que não tinha sido aprovado, uma vez
que os autores não cumpriram com sua obrigação de apresentarem a
documentação necessária (proposta de financiamento) junto à instituição
financeira que garantiria a efetivação do negócio junto à construtora.

É  cediço  que  em  nosso  sistema  jurídico  não  há
restrição  para  contratar,  bastando  para  tanto  a  manifestação  livre  de
vontade  para  que  a  relação  jurídica  se  forme.  No  entanto,  certos
requisitos  devem ser  observados  quando  da  contratação,  dentre  eles,
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deve-se atentar para os princípios da função social do contrato e da boa
fé,  conforme aludem os arts.  421 e 422,  ambos do Código Civil/2002
transcritos a seguir:

Art.  421:  A  liberdade  de  contratar  será
exercida  em razão  e  nos  limites  da  função
social do contrato.

Art.  422.  Os  contratantes  são  obrigados  a
guardar,  assim  na  conclusão  do  contrato,
como  em  sua  execução,  os  princípios  de
probidade e boa fé.

O princípio da boa fé não é antagônico à ideia do pacta
sunt servanda, ao contrário, ao definir que os contratantes são obrigados
a observar a probidade e a boa fé, tanto na conclusão do contrato, quanto
na sua execução, o Código Civil veio reforçar o preceito, pois os pactos
devem ser executados de boa fé.

Por outro lado, o artigo 422 do diploma supracitado,
com o emprego de expressões vagas, permitiu que o Juiz verificasse, ao
analisar  o  caso  concreto,  se  as  partes  contratantes  obedeceram  ao
princípio da boa fé ao contratar, ou se algum dos contratantes utilizou-se
da má-fé, viciando assim, o negócio jurídico entabulado entre as partes.

Portanto, é indispensável nesse tipo de contratação, a
confiança recíproca, ou seja,  a segurança de ambas as partes no que
tange  ao  cumprimento  do  pactuado,  confiança  essa  que  foi  quebrada
quando os promoventes não complementaram sua proposta de compra
das unidades imóveis oferecidas pela construtora segunda promovida.

Não restou comprovado nos autos o fato constitutivo
do direito dos promoventes em relação à segunda promovida, ônus que
lhes competia, tendo em vista o que determina o artigo 373, inciso I do
CPC:
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Art. 373. O ônus da prova incumbe:  

I -  ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito; 

Assim, o recurso interposto pelos autores desta ação
não merece prosperar, uma vez que, os promoventes não cumpriram com
sua  parte  no  acordo  ao  não  apresentarem documentos  da  instituição
financeira para aceitação de sua proposta pela construtora promovida.

A  jurisprudência  desta  Corte  segue  este  mesmo
entendimento:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  SAÍDA DA SOCIEDADE COM VENDA DE
AÇÕES.  SUBSTITUIÇÃO  DE  GARANTIAS
OFERTADAS  NA  CONDIÇÃO  DE
AVALISTA/FIADOR. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA
EXPRESSA  DO  BANCO  CREDOR.  AUSÊNCIA.
CONVERSÃO EM PERDAS  E  DANOS.  INOVAÇÃO
RECURSAL.  CONHECIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO  E,  NA  PARTE  CONHECIDA,
DESPROVIMENTO.  -  A  substituição  de
avalista/fiador  em contratos  firmados  com
instituições  financeiras  dependem  da
expressa anuência  do banco  credor,  o  que
não ocorreu no caso  dos  autos. -"AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE  FAZER C/C  INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  CONTRATO  DE  COMPRA  E
VENDA.  BEM  ALIENADO  FIDUCIARIAMENTE.
FIANÇA.  NEGATIVAÇÃO  EM  CADASTRO
RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGU- LAR
DE  DIREITO.  AUSÊNCIA  DE  ANUÊNCIA  DO
CREDOR/BANCO.  IMPROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO
CÍVEL.  MANUTENÇÃO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. No caso dos autos, a negativação do
nome  do  apelante  deu-se  em  razão  de
inadimplência em contrato de alienação fiduciária,
no qual figurou como fiador. Dessa forma, como
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bem observou o juiz de primeiro grau, a inscrição
deu-se por exercício regular de um direito, pois o
contrato originário não permite a transferência de
diritos  a  terceiros  sem  a  anuência  do
banco/credor.  Por  sua  vez,  o  contrato  de
compra  e  venda  firmado  entre  as  partes,
constitui  verdadeira  assunção  de  dívida  e
neste não restou comprovado que houve o
consentimento  do  banco  quanto  à
transferência  da  obrigação as  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00407462020068152001,  1ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO
PORTO , j. em 27-06-2017)  

RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  CONTRATO  PARTICULAR  DE
COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE OBTENÇÃO DE
FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CULPA IMPUTADA À
CONSTRUTORA,  PROMITENTE-VENDEDORA..
PEDIDO  DE  DECLARAÇÃO  DA  RESOLUÇÃO  DO
CONTRATO  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS E MORAIS. REVELIA SENTENÇA PELA
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS  PEDIDOS.
DECLARAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO E
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  APELAÇÃO  INTERPOSTA
PELA  PROMOVIDA.  CONTRATO  PARTICULAR  DE
COMPRA  E  VENDA.  NÃO  OBTENÇÃO  DO
FINANCIAMENTO  BANCÁRIO.  ALEGAÇÃO  DE
CULPA  DA  PARTE  AUTORA.  PEDIDO  DE
PROVIMENTO  PARA  QUE  SEJAM  JULGADOS
IMPROCEDENTES  OS  PEDIDOS  AUTORAIS,  OU
PERMITIDA  A  RETENÇÃO  DE  VALOR
CORRESPONDENTE A  10% OU 20% DO TORAL
PAGO  A  TÍTULO  DE  SINAL.  CONTRARRAZÕES.
PRELIMINAR  DE  INOVAÇÃO  RECURSAL.
INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  POR  RÉU  REVEL.
RAZÕES  RECURSAIS  REFERENTES  À  MATÉRIA
DISCUTIDA  NOS  AUTOS.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
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CONTRATO  PARTICULAR  DE  COMPRA  E
VENDA  DE  IMÓVEL.  FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.  RESPONSABILIDADE  DO
PROMITENTE  COMPRADOR  E  NÃO  DO
VENDEDOR.  AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE  CULPA  DA  CONSTRUTORA  PARA  NÃO
OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO
DA  RESOLUTIVIDADE  DO  CONTRATO.  DIREITO
DA  PROMITENTE-VENDEDORA  DE  RETER  O
PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DADO A
TÍTULO  DE  SINAL.  PRECEDENTES  DO  STJ.
DEVOLUÇÃO AOS PROMITENTES COMPRADORES
DO  PERCENTUAL  RESTANTE  DE  75%.  DANO
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00025488820148150171,  4ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  ROMERO
MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 20-09-
2016) 

Em relação ao pleito por indenização por danos morais,
também não merece prosperar, uma vez que os requerentes não sofreram
nenhuma lesão em sua honra nem em sua moral, devendo portanto a
sentença ser mantida em todos os seus pontos.

Já  o  recurso  adesivo  (fls.  222/233)  interposto  pela
primeira promovida, Casa Forte Imobiliária S/A, levantou a preliminar de
sentença extra petita e, no mérito, pugnou pela reforma da sentença no
tocante à restituição dos valores pagos e aos honorários da sucumbência.

A respeito da preliminar de sentença  extra petita, tal
preliminar não merece prosperar, tendo em vista que a decisão encontra-
se  formalmente  fundamentado  dentro  dos  parâmetros  legais  e  em
consonância com o acervo probatório encostado aos autos.

Por esta razão, quando o Magistrado a quo determinou
que  a  imobiliária  promovida  restituísse  os  valores  pagos  pelos
promoventes  a  título  de  sinal  quando da  assinatura  das  propostas  de
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compra, houve portanto acolhimento do pedido contido na exordial (fls.
09), não havendo decisão extra petita neste caso.

Vale registrar que, ao contrário do que alega a primeira
recorrida, não há julgamento extra petita e, por via de consequência, não
há nulidade na decisão quando o Magistrado utiliza-se de fundamento
diverso daquele suscitado pela parte, aplica o direito ao caso concreto,
pois o juiz deve se ater aos fundamentos fáticos do pedido, sem se limitar
às regras jurídicas invocadas pelas partes.

Este também é o entendimento desta Egrégia Corte de
Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL  -  Apelação  cível  -  Ação  de
repetição  do  indébito  c/c  indenização  por  dano
moral - Sentença - Improcedência - Preliminar de
nulidade da sentença -  Decisão "extra  petita"  -
Inocorrência  -  Rejeição.  -  Decisão  "extra
petita" ocorre quando o magistrado decide
fora dos limites contidos na petição inicial,
uma vez que fere o princípio da adstrição do
provimento  judicial  ao  pedido  da  parte.
DIREITO  DO  CONSUMIDOR  -  Apelação  cível  -
Ação de repetição do indébito c/c indenização por
dano moral - Sentença - Improcedência - Mérito -
Débito  em  conta-corrente  -  Ato  ilícito  -  Dano
moral  -  Caracterização  -  Dever  de  indenizar  -
Valor  da  indenização  -  Razoabilidade  e
proporcionalidade - Termo "a quo" da incidência
dos juros de mora - Citação - Artigo 405, CC -
Correção monetária - A partir do arbitramento -
Súm.  362/STJ  -  Reforma  da  sentença  -
Provimento.  -  A  instituição  financeira,
relativamente aos serviços que presta, deve ser
enquadrada  como  fornecedora  de  serviços,
sujeitando-se,  portanto,  aos  consectários
inerentes à responsabilização independentemente
de  dolo  ou  culpa.  -  Fornecedores  em  geral
respondem  pela  chamada  Teoria  do  Risco
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Profissional,  segundo  a  qual  no  exercício  das
atividades  empresariais,  a  disponibilização  de
produtos ou serviços aos consumidores obriga a
suportar os danos causados como inerentes aos
riscos  de  suas  condutas,  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00008058120138150881,  2ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 03-10-2017).

PRELIMINAR  -  JULGAMENTO  EXTRA-PETITA  -
ALEGADA APRECIAÇÃO DE  MATÉRIA ESTRANHA
AOS  AUTOS  -  INCORRÊNCIA  -  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA  -  COERÊNCIA  Erej.Prel.NTRE  A
CAUSA DE PEDIR EXPOSTA NA INICIAL E AQUELA
APRECIADA  NA  SENTENÇA  -  REJEIÇÃO.
Considerando  a  ausência  de  divergência
entre a causa de pedir constante na inicial e
aquela  ventilada  na  sentença,  não  ressoa
caracterizado  o  julgamento  "extra  petita",
devendo a preliminar ser rejeitada. MÉRITO -
APELAÇÃO CÍVEL  -  EMBARGOS DE  DEVEDOR -
EXCESSO - MEMÓRIA DO CÁLCULO INEXISTENTE
-  REGRAMENTO  DO  ART.  ART.  739-A,  §5º  DO
CPC  -  NARRATIVA  DA  PEÇA  QUE  INDICA  OS
VALORES  E  CONSECTÁRIOS  APLICADOS  -
FRAGILIDADE  DA  SUBLEVAÇÃO  -  CÉDULA  DE
CRÉDITO  INDUSTRIAL  -  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA - AFASTAMENTO - PLANILHA COM
PREVISÃO  DE  OUTROS  ENCARGOS  -
IMPOSSIBILIDADE - TAXA DE JUROS BÁSICOS -
AUSÊNCIA DE GRAVAME A PARTE - AUSÊNCIA DE
INTERESSE  RECURSAL  -  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - SUBLEVAÇÃO - ALTERAÇÃO DA
VERBA HONORÁRIA - IMPERTINÊNCIA - FIXAÇÃO
ESCORREITA  -  VERBA DEVIDA  -  OBSERVÂNCIA
AO  PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE  -  SENTENÇA
ESCORREITA  -  DESPROVIMENTO.  Ainda  que  a
embargante não tenha apresentado típica planilha
de cálculo, é de se considerar que ao longo da
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petição  de  Embargos  de  Devedor  restou
demonstrado o valor que diz excessivo. Portanto,
da forma como apresentada, tem-se que cumpriu
com as exigências do art. 739, § 5º do CPC/1973.
Considera (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00000475220158150681,  1ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES
BEZERRA CAVALCANTI , j. em 06-06-2017)  

Desta feita, tal preliminar deve ser rejeitada.

Em relação aos honorários advocatícios estipulados pelo
Juízo  a  quo,  entendo  que  os  valores  contidos  na  decisão  foram
proporcionais, tendo em vista que os promoventes e a primeira promovida
foram, em parte, vencedores e vencidos, fazendo com que as despesas
sejam distribuídas proporcionalmente entre eles, como preceitua o artigo
86 do CPC. 

Além disso, tal verba honorária deve ser mantida nos
valores fixados em sentença, em atendimento ao § 2°, incisos I, II, III e
IV do art. 85 do novo CPC, tendo em vista o labor profissional, o tempo de
tramitação da demanda e o grau de complexidade da matéria.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  DE
SENTENÇA  EXTRA  PETITA  DO  RECURSO  ADESIVO  E  NEGO
PROVIMENTO  AO  APELO  E  AO  RECURSO  ADESIVO,  mantendo-se
incólume a sentença. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o

Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para
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substituir o  Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá

e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 06 de março de 2018. 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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