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  própria)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  RESOLUÇÃO
CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA JURISDICIONAL DE DESFAZIMENTO
DE  NEGÓCIO  IMOBILIÁRIO.  IMPROCEDÊNCIA.
SUBLEVAÇÃO  DA  PROMOVENTE.  CONTRATO
DE  COMPRA E  VENDA PARA AQUISIÇÃO  DE
SALA.  ULTERIOR  DISTRATO  FIRMADO  ENTRE
OS  CONTRATANTES.  ALEGAÇÃO  DE
INADIMPLÊNCIA  DA  COMPRADORA.  LIVRE
EXPRESSÃO  DE  VONTADE.  VÍCIO  DE
CONSENTIMENTO  INEXISTENTE.
MANUTENÇÃO  DO  ACORDO.
DESPROVIMENTO.

-  Deve-se  considerar  válido  o  distrato  entabulado
entre  as  parte  que,  de  modo  claro  e  inequívoco,
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reconhecerem a indicação dos direitos e obrigações
em relação ao contrato de compra e venda, máxime
quando inexistente qualquer eiva de consentimento
que o macule.

- Considerando-se a celebração de distrato amigável,
subscrito  livre  e  espontaneamente  pelas  partes,
mostra-se inaceitável  a  pretensão de se rescindir  o
contrato de compra e venda buscado nos autos.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 115/117, interposta por
LMF Engenharia Ltda, em combate à sentença de fls. 109/111, proferida pelo Juiz de
Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, nos autos da  Ação de
Resolução  Contratual  com  pedido  de  antecipação  de  tutela  jurisdicional  de
Desfazimento de Negócio Imobiliário forcejada  contra  Dilza Egídio de Oliveira
Pequeno, consoante se observa do respectivo excerto dispositivo:

Diante do exposto e sem maiores delongas,  JULGO
IMPROCEDENTE o  pedido,  indeferindo a
antecipação de tutela requerida.

Em suas razões, a recorrente pugna pela reforma da
sentença alegando que, ao contrário do mencionado pelo sentenciante,  o contrato
primitivo  colacionado  às  fls.  30/39,  permanece  válido,  dando  ensejo  a  rescisão
perseguida neste feito, haja vista a inadimplência da recorrida e a dicção da cláusula
6.3, da convenção.

Em sede de contrarrazões,  fls.  120/124, a  recorrida
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refuta as alegações da insurgente aduzindo, em sua, que a intenção da empresa é
reaver a sala de nº 05, dada à excelente localização no prédio em que se encontra.
Requer, ao final, a manutenção da sentença, com pagamento em sucumbência pela
autora.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

LMF Engenharia  Ltda  e Dilza  Egídio  de Oliveira
Pequeno firmaram um contrato de compra e venda das salas nº 05 e nº 06, no Centro
Jurídico  Desembargador Luiz  Sílvio  Ramalho,  localizadas  na Rua Estácio Tavares
Wanderley,  nº  265,  Bairro  da  Liberdade,  Campina  Grande.  Acontece  que  Dilza
Egídio de Oliveira Pequeno procurou a empresa e, mediante distrato de fls. 40/42,
desfizeram parte do acordo, entregando a sala de n° 06. Assim, ratificou a intenção
de  permanecer  com  a  sala  de  nº  05,  confessando  encontrar-se  devedora  de
determinada quantia. No entanto, na presente ação, a LMF Engenharia Ltda almeja,
com base no item 6.3,  desfazer o restante do contrato de fls.  30/39,  obtendo,  por
conseguinte, também a sala de nº 05, sob a alegação de inadimplência da promovida.

O  sentenciante  julgou  improcedente  o  pleito
articulado na exordial, dando ensejo a apelação interposta pela parte autora.

Mantenho  a  sentença  de  improcedência,  ora
combatida, com os fundamentos que passo a expor.

Pelo  colhido na  petição  inicial,  a  LMF Engenharia
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Ltda requer, através da ação de resolução contratual em epígrafe, desfazer o negócio
jurídico entabulado com Dilza Egídio de Oliveira Pequeno, concernente a compra e
venda das salas nº 05 e nº 06, acima discriminadas, alegando, consoante mencionado,
a inadimplência da promovida.

Ao examinar os autos, infere-se que, ciente da parcial
inadimplência da compradora, os litigantes formularam o termo de distrato de fls.
40/42, em que se devolvia a sala de nº 06, reconhecia a permanência da sala nº 05,
com Dilza Egídio de Oliveira Pequeno, tendo esta que realizar pagamento do saldo
devedor.

Então, como até então não pagara, a empresa veio a
ajuizar esta demanda, na intenção de desfazer todo o contrato primitivo, embasado
na cláusula 6.3, fl. 34, cuja transcrição não se dispensa:

Ocorre o atraso no pagamento de 06 (seis) parcelas
mensais,  sucessivas  ou  intercaladas,  implicará  na
resolução deste contrato, na forma que dispõe o art.
63 e parágrafos da Lei de Incorporação Imobiliária,
caso em que o (s) ADQUIRENTES perderão em favor
do ALIENANTE, do preço atualizado do contrato de
50%  (cinquenta  por  cento)  do  valor  das  parcelas
pagas  até  a  data  do  inadimplemento,  como  pena
convencional,  pela  inexecução  da  obrigação
contratual.

Ocorre que,  após  a  assinatura do contrato  em que
continha a predita cláusula, veio o Distrato  consensual de fls. 40/42, em que já se
reconhecera a inadimplência parcial da promovida, com a devolução da sala nº 06,
permanência da sala nº 05 com Dilza Egídio de Oliveira Pequeno, obrigando-se esta
ao pagamento do débito remanescente. Naquele distrato, a cláusula quinta previa
expressamente que, fl. 41:

Que as partes acima, consensualmente, têm entre si,
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justo  e  convencionado,  de  forma  irrevogável  e
irretratável,  os  termos  do  presente  Distrato,
renunciando  reciprocamente  os  direitos  e  ações
sobre o respectivo imóvel objeto deste instrumento,
com  todas  as  cláusulas  e  garantias  que  são  da
substância desta natureza, tendo-a como boa, firme
e valiosa, obrigando-se por si, seus herdeiros e seus
sucessores  a  bem e  fielmente  cumpri-lo  para  um
único fim de direito. 

Não merece guarida o argumento de desfazimento
parcial do contrato de origem, mas em distrato que, realizado de livre e espontânea
vontade entre os litigantes,  detém força vinculante,  à luz do art.  840,  do Código
Civil, ao preconizar “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio
mediante concessões mútuas”. 

Ainda que assim não fosse, para ser desconsiderado
o Distrato, deveria comprovar, nos moldes do art. 849, da mesma codificação, “dolo,
coação  ou erro  essencial  quanto  à  pessoa  ou coisa  controversa”,  não  servindo  a
inadimplência para tal intento, como pretende a recorrente.

Destarte,  agiu  com  acerto  o  magistrado  quando
declinou à fl. 111 o seguinte: 

Portanto, não há que se falar mais em quaisquer das
obrigações  assumidas  no  contrato  primitivo de  fls.
30/39, desconstituído consensualmente pelo distrato.

De  bom  alvitre  colacionar  recente precedente
jurisprudencial proferido em caso similar pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO.  COMPROMISSO  DE  COMPRA  E
VENDA.  DISTRATO.  Apelado  que  pretende  a
revisão do distrato, no que concerne ao percentual de
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retenção sobre a quantia paga em favor da apelante.
Descabimento.  Existência  de  distrato  amigável,
celebrado  de  livre  e  espontânea  vontade  entre
partes, conferindo quitação mútua e estabelecendo
a  forma  de  restituição  dos  valores  pagos.  Valor
ajustado  em  distrato,  pago  ao  apelante.  Não
comprovação de quaisquer  vícios que maculem o
negócio.  Aplicação  do  princípio  da  força
obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e da
segurança jurídica. Precedentes do C. STJ e deste E.
Tribunal de Justiça. Ausência, ademais, de qualquer
conduta  ilícita  da  apelante.  Sentença  reformada.
Ônus  da  sucumbência  invertido.  RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;  Apelação  1011300-85.2016.8.26.0161;  Relator
(a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara de
Direito  Privado;  Foro  de  Diadema -  3ª  Vara  Cível;
Data  do  Julgamento:  26/03/2018;  Data  de  Registro:
26/03/2018). negritei.

Portanto, mantendo-se a validade do distrato, a sala
de nº 05 permanece com Dilza Egídio de Oliveira Pequeno, devendo esta adimplir a
importância  remanescente,  ficando,  como  do  acordo  se  estabelecera,  a  LMF
Engenharia  Ltda  e,  assim  “usar,  dispor,  vender,  alugar,  alienar,  enfim,  praticar
qualquer ato a fim de desempenhar o direito que ora adquire sob a sala 06 (seis)”,
cláusula quarta, fl. 41.

Por fim, a devedora não está livre de suas obrigações
de arcar o seu respectivo débito, mas, a despeito desta matéria, deve-se provocar o
meio idôneo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É o VOTO.

Apelação Cível nº 0008274-72.2013.815.0011                                                                                                                                                                          6



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

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 17 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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