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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  DESPEJO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.
AUTORA QUE DETÉM PROCURAÇÃO EM
CAUSA  PRÓPRIA  COM  REGISTRO  EM
CARTÓRIO. PARTE LEGÍTIMA. REJEIÇÃO.
MÉRITO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO
DE  PREFERÊNCIA  DA  LOCATÁRIA.
CONTRATO  NÃO  AVERBADO  EM
CARTÓRIO.  AUSÊNCIA  DE  EFICÁCIA
REAL.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

- Comprovada a outorga da procuração em causa
própria,  registrada  no  Cartório  de  Registro  de
Imóveis,  mencionando  o  preço,  considera-se  o
mandatário  proprietário  do  bem  e  não  mero
intermediário da venda do imóvel.

-  A  averbação  do  contrato  de  locação  é
indispensável  para  que  o  direito  de  preferência
revista-se  de  eficácia  real  e  permita  ao  inquilino
haver para si o imóvel locado e vendido.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por
unanimidade, em  REJEITAR  A  PRELIMINAR  E  NEGAR
PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Empresa Viação
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Targino Ltda, representada por Jadson Targino da Silva, em face de sentença
(fls. 222/226) que, nos autos da “Ação de Despejo por Falta de Pagamento
de  Aluguéis  c/c  a  Cobrança  de  Acessórios  de  Locação  e  Alteração  da
Finalidade do Imóvel Locado”, ajuizada por Leda Nunes Pimentel, julgou
procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“(…)  JULGO PROCEDENTE O PEDIDO da parte autora
no que se refere à desocupação do imóvel e tendo em vista
que  a  parte  promovida  já  desocupou  o  imóvel,  dou  por
satisfeita  a  obrigação  neste  sentido.  Condeno  a  parte
promovida, ainda,  ao pagamento dos encargos contratuais
no valor de R$2.845,65 (dois mil e oitocentos e quarenta e
cinco  reais  e  sessenta  e  cinco  centavos),  acrescido  dos
valores vencidos e não pagos até a efetiva desocupação do
imóvel,  além  das  custas  processuais  e  honorários
advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre
o valor da causa, ficando suspensa a cobrança em face do
deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita em favor do
promovido nesta oportunidade, nos termos do art. 98, §3º, do
NCPC.”

Nas razões recursais, fls. 244/267, a apelante argui preliminar
de ilegitimidade ativa, pois embora exista procuração em causa própria, a
autora não é mais proprietária do bem objeto dos autos.

Alega  que  não  lhe  foi  deferido  o  direito  de  exercer  a
preferência  de compra  do imóvel  locado,  motivo  pelo  qual  o  pedido de
despejo não prospera. Ao final, requer o provimento do apelo para anular a
sentença de fls. 222/226.

Não foram ofertadas contrarrazões (fls. 332v).

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer, sem manifestação
meritória (fls. 338/340).

V O T O

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A recorrente afirma que, embora exista procuração em causa
própria, o procurador não é mais proprietário do bem objeto dos autos. Sem
razão, contudo. 

É  que  a  autora  tem  procuração  em  causa  própria  para
defender os direitos inerentes ao imóvel objeto dos autos (fls. 06).

A autora comprovou a condição de proprietária do imóvel,
em virtude da procuração por instrumento público, que lhe foi outorgada em
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causa própria.

A procuração em causa própria foi registrada no Cartório de
Registro  de  Imóveis,  mencionando  o  preço  do  imóvel  (R$120.000,00),
sendo conveniente salientar ser o contrato de compra e venda aquele em que
uma parte  (vendedor)  compromete-se  a  transferir  a  outra  (comprador)  o
domínio  de  um  bem  mediante  o  pagamento  de  uma  certa  quantia  em
dinheiro ou valor fiduciário equivalente.

A  exigência  do  registro  da  procuração  no  Cartório  de
Registro de Imóveis, justifica-se pelo fato de que o ordenamento jurídico
pátrio não reconhece força translativa de domínio aos contratos, nos temos
do artigo 1.245, § 1º do Código Civil, verbis:

“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro
do título translativo no Registro de Imóveis.

§1º.  Enquanto  não  se  registrar  o  título  translativo,  o
alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”

Com  efeito,  os  elementos  constantes  dos  autos  permitem
considerar-se a existência da alienação do imóvel, fls. 159, no sentido de ser
a  autora  a  proprietária  do  bem,  e  não  mera  intermediária  da  venda  do
imóvel. 

Por essas razões, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Alega  a  recorrente  que  não  lhe  foi  deferido  o  direito  de
exercer  a  preferência  de  compra  do  imóvel  locado,  motivo  pelo  qual  o
pedido de despejo não prospera. 

Pois bem. 

Conforme regra disposta no § 2º do art. 8º da Lei nº 8.245/91,
em  caso  de  alienação  do  imóvel  durante  a  locação,  e  não  havendo
denunciação do contrato pelo adquirente  no prazo de 90 (noventa)  dias,
contados do registro da venda ou do compromisso, presume-se prorrogado o
contrato.

No caso, o contrato de locação foi firmado em 10 de abril de
1998, com o antigo proprietário do bem, e em 22 de setembro de 2009,
registrada  a  procuração  em  favor  da  autora,  sem  que  houvesse  a
denunciação do contrato.

Estando  suficientemente  demonstrado  nos  autos  o  vínculo
jurídico entre as partes, não pode o locatário se desvencilhar das obrigações
que assumiu no momento da celebração de referido contrato.
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Quanto  ao  direito  de  preferência,  conclui-se  que  apelante
postula a declaração de nulidade do negócio jurídico de compra e venda do
imóvel que ocupava na condição de Locatária e a consequente adjudicação
do bem para si, em razão da inobservância de seu direito de preferência,
previsto no art. 27, da Lei nº 8.245/91:

“Art. 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou
promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o
locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em
igualdade  de  condições  com terceiros,  devendo  o  locador
dar-lhe  conhecimento  do  negócio  mediante  notificação
judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca.”

Saliento que o art. 33, da Lei nº 8.245/91, estabelece como
requisitos para o Locatário obter para si o imóvel locado, quando preterido
no seu direito de preferência, a prévia averbação do Contrato de Locação na
matrícula do Registro Imobiliário:

“Art. 33. O locatário preterido no seu direito de preferência
poderá  reclamar  do  alienante  as  perdas  e  danos  ou,
depositando  o  preço  e  demais  despesas  do  ato  de
transferência, haver para si o imóvel locado, se o requerer
no prazo de 6 (seis) meses, a contar do registro do ato no
Cartório de Imóveis, desde que o contrato de locação esteja
averbado  pelo  menos  30  (trinta)  dias  antes  da  alienação
junto à matrícula do imóvel.

Parágrafo único. A averbação far-se-á à vista de qualquer
das vias do contrato de locação, desde que subscrito também
por 2 (duas) testemunhas.”

Como  visto,  referido  dispositivo  legal  estabelece,  como
condição  sine  qua  non do  exercício  da  pretensão  do  Locatário  de,
depositando o preço, adquirir o imóvel locado, a averbação do contrato de
locação do Registro Imobiliário, a fim de revestir o direito de preferência de
eficácia real, permitindo ao inquilino haver o bem para si.

Sem  a  averbação  do  contrato  de  locação  na  matrícula  do
imóvel ao qual se refere, pelo menos 30 (trinta) dias antes da alienação,
somente  há  se  falar  em  direito  obrigacional  entre  locador  e  locatário,
podendo este  reclamar daquele,  apenas,  eventuais perdas  e  danos.  Nesse
sentido, Sílvio de Salvo Venosa leciona:

“A ação do locatário preterido para haver o imóvel para si,
na  qual  se  deposita  o  preço  e  consectários,  depende  do
registro imobiliário do contrato locativo pelo menos trinta
dias antes da alienação, e deve ser proposta dentro em seis
meses  a  contar  do  registro  do  ato  de  alienação.  Não
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ocorrendo  essas  condições,  não  terá  o  locatário  o  direito
com eficácia real.
(…)
O contrato de locação, com o registro imobiliário, permite
que  o  locatário  oponha  seu  direito  de  preferência  erga
omnes, isto é, perante qualquer um que venha a adquirir a
coisa locada.
(…)
Na hipótese, mais comum na prática, de não estar o contrato
devidamente registrado, abre-se ao inquilino a possibilidade
de  pedir  indenização,  pelo  procedimento  ordinário  ou
sumário.  Nessa ação, só logrará êxito  se  provar o efetivo
prejuízo,  lucros cessantes e danos emergentes.” (in Lei do
Inquilinato Comentada, 7ª ed., Atlas, São Paulo, 2004, pp.
169/171).

A propósito, confira-se a jurisprudência do colendo Superior
Tribunal de Justiça:

CIVIL. LOCAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE
FATOS  E  PROVAS.  INADMISSIBILIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO  DIREITO  DE PREFERÊNCIA DO
LOCATÁRIO.  ART.  33  DA  LEI  8.245/91.
DESNECESSIDADE  DA  PRÉVIA  AVERBAÇÃO  DO
CONTRATO PARA REQUERER-SE PERDAS E DANOS. 1.
O  reexame  de  fatos  e  provas  em  recurso  especial  é
inadmissível.  2.  A  averbação  do  contrato  de  locação  é
indispensável para que o direito de preferência revista-se de
eficácia real e permita ao inquilino haver para si o imóvel
locado  e  vendido.  3.  A  inobservância  do  direito  de
preferência  permite  ao  locatário  pleitear  perdas  e  danos
pelos  prejuízos  econômicos sofridos,  ainda que o contrato
locatício  não  tenha  sido  averbado  junto  à  matrícula  do
imóvel locado. 4. Recurso especial parcialmente conhecido
e,  nessa parte,  provido."  (REsp 1216009/RS,  Rel.  Ministra
NANCY  ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
14/06/2011, DJe 27/06/2011).

No  caso  destes  autos,  é  fato  incontroverso  que  houve  a
alienação do imóvel locado, sendo certo que não houve o registro do Pacto
Locatício junto à Matrícula do Imóvel, mostrando-se ausente, pois, um dos
requisitos  indispensáveis  para  que  seja  reconhecida  a  natureza  real  do
direito de preferência invocado pela apelante.

Ademais,  registro  que  a  ação  de  despejo  é  por  falta  de
pagamento,  inadimplemento,  inclusive,  não  desconstituído  pela  parte
recorrente,  motivo  pelo  qual  é  totalmente  contraditória  a  pretensão  ao
direito de preferência, notadamente quando a locatária não se insurgiu ao
tempo da alienação, deixando o tempo passar.
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Assim pode-se falar em supressio, uma vez que houve uma
omissão contumaz da locatária,  capaz de suprimir um direito  (direito  de
preferência)  ou  fazer  surgir  outro  que  a  parte  já  não  tivesse  (direito  de
alienar o bem a terceiro).

Por essas razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
e, no mérito, nego provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença
recorrida.

É como voto.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha  Ramos,  e  o
Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.  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,24 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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