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– A adjudicação compulsória é remédio jurídico
colocado à disposição de quem, munido de contrato
de  promessa  de  compra  e  venda  ou  título
equivalente,  não  logra  êxito  em  obter  a  escritura
definitiva do imóvel, ainda que demonstrada a efetiva
quitação do preço.

                          Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER O APELO, nos termos do voto do Relator
e da certidão de julgamento de fl. 83.

RELATÓRIORELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença de fls. 38/40, que

julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com arrimo no art. 267, V, do

CPC, reconhecendo não estar presente o elemento essencial para propositura

da Ação de Adjudicação Compulsória, qual seja, o contrato de compromisso de

compra e venda.

Inconformados, os  Promoventes  interpuseram recurso de
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Apelação (fls. 54/63), pugnando pela reforma do julgado,  no  sentido  de se

determinar  a  adjudicação  do  bem  objeto  da  ação  em  favor  dos

Autores/Apelantes.

Contrarrazões às fls. 65/67.

Cota da Procuradoria de Justiça, fls. 74/75, sem manifestação

sobre o mérito.

É o relatório. 

VOTO

 

Conheço do recurso, pois presentes os requisitos intrínsecos e

extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se  de  Ação  de  Adjudicação  Compulsória  em  que  as

partes Demandantes (herdeiros do Sr. JOÃO LUIZ DOS SANTOS) pretendem

a outorga da escritura definitiva do imóvel matriculado sob o nº 43.360, do livro

2-FL, à fl. 123 do Registro Geral de Imóveis da Zona Sul da Comarca de João

Pessoa, de propriedade de JOSÉ AZEVEDO DOS SANTOS.

Constata-se que houve diversas tentativas de localização do

réu,  todas  infrutíferas,  vindo  ele  a  ser  citado  por  edital  e,  em  razão  do

desconhecimento  de  seu  paradeiro,  foi-lhe  nomeado  curador,  através  de

integrante da Defensoria Pública (fls. 31/32).

Pois  bem.  A adjudicação  compulsória  é  ação  pessoal,  cujo

objeto  imediato  é  a  modificação  de  estado  jurídico  preexistente,  mediante

sentença que estabelecerá a obrigação de outorgar a escritura definitiva do

imóvel ao promitente comprador.

Por meio da adjudicação compulsória se atinge sentença em

que  a  vontade  não  manifestada  voluntariamente  é  expressa  pelo  órgão

jurisdicional.  Supre-se,  jurisdicionalmente,  um descumprimento de obrigação

de prestar declaração de vontade, desde que inserida num compromisso de
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compra  e  venda  legalmente  modelado,  irretratável  e  quitado,  podendo  ser

pleiteada diretamente aos titulares do domínio - os promitentes-vendedores (RT

– 486/138, 389/149)”.

Com efeito, depreende-se do documento de fl. 08, que o Sr.

José Azevedo dos Santos firmou promessa de compra e venda com o Sr. João

Luiz dos Santos sobre o imóvel matriculado nº 43.360, do livro 2-FL, à fl. 123

do Registro Geral de Imóveis da Zona Sul da Comarca de João Pessoa. Tal

documento  comprova  o  pagamento  de  sinal  do  preço  (entrada) pela  parte

Autora, com descrição detalhada da forma de pagamento e assinado por duas

testemunhas.

Impende referir que restou incontroversa a existência de título

equivalente ao contrato de promessa de compra e venda, uma vez que atende

aos requisitos formais, independentemente de não ter sido formulado com tal

nome.

Saliento  que  a  jurisprudência  tem  decidido  que  não  há

necessidade  do  registro  do  contrato  para  o  deferimento  da  pretensão  de

adjudicação compulsória.  A força vinculante do contrato é que é hábil  para

produzir  uma  sentença  adjudicatória,  que  irá  conferir  o  domínio  ao

compromissário  adquirente.  A sentença  somente  dá eficácia  à  vontade das

partes, as quais já se manifestaram quando da assinatura do compromisso. 

De outra banda, no que tange à quitação do contrato, consigno

que a parte autora instruiu a inicial com cópia de notas promissórias, fl. 09, com

descrição  detalhada  do  objeto  do  pacto,  a  primeira  com  vencimento  em

05/09/1996  e  a  última  em  05/08/1998,  emitida  pelo  Promovido.  No  verso,

consta que o referido título de crédito corresponde ao saldo do pagamento da

compra do lote n. 88, objeto do presente feito.

Nesse norte, diante da não localização do promitente vendedor,

o que impediu que este emitisse declaração de vontade visando à conclusão

do contrato de compra e venda, aliado ao cumprimento integral da prestação

pelo Demandante, com fundamento nos artigos 15 e 16  (este último com a

redação que lhe foi dada pela Lei nº 6.014, de 1973) ambos do Decreto-Lei nº
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58/37, possível a prolação de sentença que substitua a vontade do promitente

vendedor não localizado. 

Assim, havendo documento hábil a demonstrar a promessa de

compra e venda e comprovada a quitação, é de ser PROVIDA A APELAÇÃO

para  afastar o decreto de extinção do feito e, assim, deferir a adjudicação do

bem imóvel objeto desta ação em favor da Autora, ora Apelante.

   É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  Participaram do  julgamento,
além do Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro dos Santos,
o Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  a
Excelentíssima Senhora Doutora Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada
para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. Procuradora 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, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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