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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  COM  REPARAÇÃO  POR  DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS  E  PERDAS  E  DANOS.
COMPRA  E  VENDA  DE  IMÓVEIS.  CONTRATO
PRELIMINAR  FIRMADO  COM  ADVOGADO  SEM
PODERES  ESPECÍFICOS.  PAGAMENTO
EFETUADO  A  TERCEIRO.  PERDAS  E  DANOS
INDEVIDOS.  PEDIDO  JULGADO
IMPROCEDENTE.  SENTENÇA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

– Da análise do conjunto probatório, consistente
principalmente  no  contrato  preliminar,  não  há
margem  de  dúvida  de  que  a  parte  autora  não
autorizou a venda do bem objeto da demanda, nem
tampouco,  o seu advogado através de procuração
com poderes específicos. 

– Desta  forma,  restando  ausente  a
comprovação do consentimento da Demandada em
relação a alienação do imóvel, inexiste obrigação de
outorgar escritura de compra e venda em favor do
Recorrente. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, antes identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER O RECURSO, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl.167.

RELATÓRIO
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Cuida-se de Apelação Cível interposta por Carlos Antônio Cirne

Ramalho, irresignado com a Sentença proferida pelo Juiz  de Direito da Vara

Única da Comarca de Solânea, que julgou improcedente o pedido formulado na

Ação de Obrigação de Fazer com Reparação por Danos Extrapatrimoniais e

Perdas e Danos, proposta em face de Maria Luíza Neves da Silva.

Nas razões da Apelação, o Promovente reiterou os termos da

inicial quanto ao dever do espólio em outorgar a escritura definitiva de compra

e venda em seu favor ou a expedição da respectiva carta de adjudicação. Ao

final,  ante  a  negativa  injustificada  de  concretização  do  negócio  jurídico

entabulado entre  as  partes,  requer  a  condenação ao  pagamento  de danos

materiais e morais supostamente suportados. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 147/151.

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito

(fls.162/163).

É o relatório. 

VOTO

Da sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de

Fazer com Reparação por Danos Extrapatrimoniais e Perdas e Danos, recorre

a  parte  Autora  reiterando  a  declaração  de  validade  do  contrato  preliminar

entabulado  entre  eles  em  relação  ao  imóvel  descrito  na  inicial  e

consequentemente a transferência para seu nome.

Sem razão a parte Autora.

Com efeito, analisando os documentos colacionados aos autos,

especificamente o contrato preliminar de fls.48/49, restou demonstrado que a

suposta  promitente  vendedora,  ora  Apelada,  não  assinou  o  contrato  nem

tampouco outorgou poderes específicos ao advogado do inventário, Sr. José

Alberto, a alienar o imóvel objeto da Demanda.

Assim, desfalece de substrato o argumento do Recorrente de

que a Apelada pactuou o referido contrato, não bastando para tanto, o fato de

que  na  Ação  de  Alvará  Judicial  de  nº  008.2008.000.715-9,  a  inventariante
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mencionou  o  nome  do  Sr.  Carlos  Antônio  Cirne  Ramalho  como  suposto

promitente comprador do imóvel.

Afora isso e não menos importante, convém salientar que não

há  nos  autos  prova  de  que  o  Autor  tenha  alcançado  qualquer  valor  a

Demandada como início de negociação para a compra do imóvel, haja vista

que o documento de fl. 51 e as provas testemunhais demonstram que o valor

referente ao sinal do negócio imobiliário foi entregue e permanece até os dias

atuais em poder do Sr. Joacildo Guedes dos Santos, corretor do Recorrente.

Deste  modo,  por  qualquer  lado  que  se  analise  a  questão,

observa-se que inexiste nos autos qualquer documento que obrigue a outorga

da escritura de compra e venda postulada pelo Demandante, razão pela qual é

de ser mantida hígida a Sentença recorrida.

 No que se refere ao valor dos honorários, levando-se em conta

o trabalho adicional realizado em grau recursal, devem ser majorados aqueles

fixados  na  origem para  R$ 2.500,00  (dois  e  quinhentos  reais),  conforme o

disposto  pelo  art.  85,  §11,  do  Código  de  Processo  Civil.  Suspensa  a

exigibilidade ante o deferimento da gratuidade judiciária.

Por tais razões,  DESPROVEJO O RECURSO APELATÓRIO,

mantendo a Sentença Recorrida.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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