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ADVOGADO : Rommel Cirne Eloy (OAB/PB n. 17.672)
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DIREITO IMOBILIÁRIO – Apelação Cível
– Adjudicação compulsória – Ação ajuizada
sem  os  documentos  necessários  para
comprovação  dos  fatos  alegados  na
exordial  – Improcedência – Irresignação –
Negociação  não  demonstrada  –  Ausência
de  contrato  de  compra  e  venda  de  bem
imóvel  e  de  documento  devidamente
preenchido  pelos  proprietários  para
autorização de transferência de titularidade
de  domínio  em Cartório  –  Sentença  bem
proferida  –  Manutenção –  Desprovimento
do recurso.

– Para a adjudicação compulsória, prevista
no Dec-Lei 58/37 ou na Lei 6.766/79, ou no
caso da ação decorrente de obrigação de
fazer  prevista  no  CPC,  exige-se  a
existência de um compromisso de compra e
venda,  prova  do  pagamento  e  recusa  do
promitente  vendedor  em  transferir  o  bem
objeto da negociação. 

-  “Diante  da  inexistência  de  contrato  de
promessa de compra e venda,  impossível
impor  a  adjudicação  compulsória,  por
ausência  de  pressupostos.  A  declaração
unilateral  de  cessão,  sem  firma
reconhecida, não é prova hábil para os fins
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de  requerimento  da  adjudicação
compulsória.”  (TJMG  -  Apelação  Cível
1.0024.06.151488-1/001,  Relator(a):  Des.
(a)  José  Antônio  Braga  ,  9ª  CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  11/03/2008,
publicação da súmula em 12/04/2008) 

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos das apelações cíveis acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator e da
súmula de julgamento retro.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se  de  apelação cível,  interposta  por
Maria de Fátima Santana Sousa (fls.  309/317),  contra a sentença  de  fls.
300/303-v, prolatada pelo Juízo da  3ª Vara  Cível da  Comarca de Campina
Grande,  que  julgou  improcedentes os pedidos formulados na  “ação  de
adjudicação compulsória”, ajuizada pela recorrente contra os ora apelados,
Mário Maciel da Cunha e Emília Maria de Almeida.

A Magistrada sentenciante reconheceu que
carecem  nos  autos  os  requisitos  necessários  para  o  reconhecimento  do
pedido em ação de adjudicação compulsória de lote de terreno localizado no
Bairro  Catolé,  Município  de  Campina  Grande,  na  medida  em que inexiste
contrato  de  compra  e  venda  firmado  pelas  partes  e  o  documento  para
transferência  da propriedade,  emitido  pelo  Cartório  Fernando Souto  Maior,
não se encontra  preenchido,  inservível,  portanto,  para os fins  perseguidos
pela autora.

Pontuou, ainda, a Julgadora “a quo” que “…
os depoimentos das testemunhas não comprovam suficientemente que as
partes celebraram contrato de compra e venda, tendo por objeto o imóvel em
litígio,  apenas  confirmando  o  serventuário  respectivo  que  a  suplicante
procurou  o  cartório  para  fins  de  registro  do  imóvel,  entretanto  não  levou
qualquer documento comprobatório da autorização dos proprietários para fins
da lavratura da escritura definitiva” (“sic” - fl. 303).

Irresignada,  a  autora,  Maria  de  Fátima
Santana Sousa, defende, em síntese,  que  comprou o imóvel de imobiliária
através de pessoa que detinha poderes para tanto. 

2



Apelação Cível nº 0006096-19.2014.815.0011

Aduz que possuía documento que continha
autorização  da  ré  para  a  transferência  do  imóvel,  tendo  a  promovida,
entretanto,  “absurdamente  rasgou  dito  documento,  qual  atestava  que  eles
haviam há tempos vendido o terreno.” (“sic”).

Afirma que, do depoimento de testemunha
arrolada nos autos pelos próprios promovidos, infere-se que a emissão de
documento  pelo  cartório  em  favor  da  autora  foi  confeccionada  com  a
autorização dos réus/apelados, tendo dito a testemunha, expressamente, que
“nunca confeccionou uma escritura sem uma autorização dos vendedores”
(“sic”).

Defende  que  o  documento  rasgado  em
frente à delegada de polícia comprova de forma cabal toda a verdade exposta
na peça exordial, tendo se aferido, através de foto (fl. 281), os elementos do
documento que trouxe a tona a questão.

Argumenta  que  “Com o  aparecimento  do
tão  desejado  laudo  e  ESCRITURA PÚBLICA ainda  que  por  foto,  dada  à
destruição/sumiço do original, evidencia-se a razão da Dra. Emília advogada
com anos de exercício da profissão, ter deliberada e friamente destruído na
presença  de  testemunhas  e  autoridade  policial,  a  razão  é  que  o  referido
documento  prova  cabalmente  que  ela  e  seu  esposo  já  tinham vendido  o
terreno, via de consequência não detendo sobre o mesmo meais qualquer
propriedade, pelo que aqui se evoca não se pode aquiescer a torpeza por ela
praticada, afinal, um dos princípios basilares vigentes no direito pátrio é o de
que  “ninguém pode  alegar  a  própria  torpeza… em benefício  próprio”.
(“sic”).

Por  fim,  ainda  registrou  interrogatório da
Dra. Emília, uma das apeladas, que pôs em dúvida a efetivação do negócio, já
que seu esposo, primeiro recorrido, é quem fica a cargo da questão, deixando
de negar, portanto, defende, a existência do negócio jurídico.

Pugna,  com  isso,  pelo  provimento  do
recurso, para que seja reconhecida a procedência do pedido exordial.

Contrarrazões  às  fls.  312/327,  onde  se
alega que uma das apeladas apenas respondeu, criminalmente, por crime de
desacato,  sendo  o  de  supressão  de  documento  desqualificado,  pois  o
formulário  cartorário  rasgado  estava  em  branco  e  não  tinha  força  de
documento público.
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Aduzem  os  recorridos  que  houve  o
reconhecimento de que a apelante foi ludibriada, pois “comprou” o terreno de
quem não tinha legitimidade para tanto, mas, mesmo assim, sem todos os
documentos necessários para ajuizamento da ação, promoveu a demanda,
com base em formulário em branco.

Dissertam  sobre  os  requisitos  da
adjudicação  compulsória,  a  ausência  de  contrato  válido  e  o  não
desvencilhamento do ônus probatório pela autora da demanda.

Ao  final,  requerem  o  desprovimento  do
apelo.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de
Justiça apresentou parecer às fls. 335/336, sem manifestação de mérito.

É o relatório.
 
V O T O:

Conheço  do  recurso,  eis  que  próprio,
tempestivo e regularmente processado.

Compulsando  detidamente  os  autos,
observa-se que o bem objeto do litígio consiste num lote de terreno localizado
no Bairro Catolé, em Campina Grande, tendo a autora afirmado, em síntese,
que adquiriu o imóvel pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em 02 de
agosto  de  1996,  não  tendo  condições,  entretanto,  à  época,  de  fazer  a
transferência da titularidade do domínio da propriedade em cartório.

Afirma  que,  quando  resolveu  promover  a
transferência  no  registro,  obteve  a  informação  de  que  eram  outros  os
proprietários do imóvel, o que gerou a abertura de procedimento criminal para
apuração de crime de estelionato.

Aduz  que,  após  a  circunstância,  surgiu
documento emitido pelo cartório, com a assinatura dos ora promovidos, reais
proprietários  do  terreno,  para  a  transferência  do  bem em cartório,  sendo,
posteriormente,  contudo,  rasgado  o  documento  em  frente  à  delegada  de
polícia por uma das demandadas.

Com  isso,  promoveu  o  ajuizamento  da
demanda, juntado,  dentre outros documentos,  cópia de  (1)  recibo de sinal,
assinado por terceira pessoa; (2) bem como de documentos públicos emitidos
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na esfera criminal. Às fls. 281, consta formulário timbrado emitido por Cartório
de Registro e Notas, não preenchidos, entretanto, os seus termos, mas com
assinatura dos promovidos.

Pois  bem,  em que  pesem todos  os  fatos
narrados  e  circunstâncias expostas  no  caderno  processual,  para
reconhecimento do direito invocado pela parte promovente se espera, de fato,
o formalismo do negócio jurídico da questão.

Efetivamente,  inexiste contrato  escrito  de
compra  e  venda  de  bem  imóvel  celebrado  entre  as  partes,  ou  mesmo
procuração da pessoa que emitiu recibo de pagamento em favor da autora, a
indicar que havia elementos sobre a negociação que estava sendo firmada
pelos legítimos proprietários e pela interessada na compra do bem.

Por sua vez, o documento de fls. 281, no
qual a apelante baseia sua pretensão, não é título adequado para se obter o
direito à outorga de escritura imobiliária. 

Com  efeito,  inexiste  contrato  celebrado
entre as partes,  documento que indique o pagamento a pessoa legitimada
para receber o valor do bem e formulário preenchido para a transferência do
imóvel  em  cartório,  sendo  certa,  apenas,  a  confusão  ocasionada  pelos
litigantes perante autoridade policial.

A testemunha ouvida em juízo, funcionário
de cartório, a qual informou que “nunca confeccionou uma escritura sem uma
autorização dos vendedores” (“sic”), na verdade, também não confeccionou o
documento  de  fls.  281,  na  medida  em  que  este  se  encontra  sem
preenchimento, ou seja, “em branco”, como já mencionado nos autos, apenas
com assinatura dos promovidos.

A  perícia  realizada  sobre  o  documento
emitido pelo 7º Cartório de Notas também constatou apenas que o documento
se encontrava rasgado, sem qualquer adulteração em suas folhas.

Portanto,  diante  de  tudo  o  que  se  pode
analisar nos autos desta espécie,  torna-se impossível ao Judiciário,  com a
segurança  que  a  matéria  exige,  reconhecer  que  houve  transação  a  ser
validada e que tal negociação fora efetivamente realizada pelas partes.

Para  a adjudicação  compulsória,  prevista
no Dec-Lei  58/37 ou na Lei  6.766/79,  ou no caso da ação decorrente de
obrigação  de  fazer  prevista  no  CPC,  exige-se  a  existência  de  um
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compromisso  de  compra  e  venda,  prova  do  pagamento  e  recusa  do
promitente vendedor em transferir o bem objeto da negociação. 

Assim,  não  havendo  documentos
apropriados  subscritos  pelas  partes  neste  sentido,  torna-se  incabível  a
pretensão da autora, ora apelante, de impor à parte apelada a obrigação de
outorgar a escritura do imóvel. 

Verifica-se que  as questões devolvidas ao
conhecimento desta Câmara por via de recurso apelatório foram resolvidas de
forma escorreita, com fundamentos bem lançados,  não merecendo qualquer
reparo. 

Por fim, cabe colacionar o seguinte julgado
do Tribunal de Justiça da Paraíba, “in verbis”:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR  EX  OFFICIO.
NULIDADE  DA  SENTENÇA.  ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.  AUSÊNCIA  DE  CONTRATO  DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM  RESOLUÇÃO  DO
MÉRITO,  FUNDAMENTADO  NA  FALTA  DE
INTERESSE DE AGIR, POR INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.  IMPOSSIBILIDADE.  APLICAÇÃO  DA
SÚMULA  Nº  239  DO  STJ.  BEM  ADQUIRIDO
CONFORME  O  COSTUME  LOCAL.  QUITAÇÃO  DA
TAXA  DE  LAUDÊMIO  AO  SENHORIO  DIRETO  E
PAGAMENTO DO PREÇO DO IMÓVEL AO ANTIGO
POSSUIDOR.  REQUISITOS  PREENCHIDOS  PARA O
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RÉUS QUE NÃO FORAM
CITADOS.  SENTENÇA  NULA.  RECURSO
PREJUDICADO.  -  Súmula  nº  239/STJ:  "O  direito  à
adjudicação compulsória não se condiciona ao registro
do  compromisso  de  compra  e  venda  no  cartório  de
imóveis".  -  É  possível  o  ajuizamento  de  ação  de
adjudicação  compulsória  quando  comprovado  o
pagamento do preço do imóvel ao antigo possuidor, bem
como  a  quitação  da  taxa  de  laudêmio  cobrada  pelo
senhorio  direto,  e  estando  a  demanda  devidamente
amparada em outras provas,  as quais apontam para a
boa-fé e a veracidade das alegações do autor. Precedente
desta  Corte.  TJPB.  Apelação  Cível  nº  0000235-
44.2011.815.0371,  Relator:  Des.  Leandro  dos  Santos.
Publicação: DJ: 02/06/2015. - In casu, ausente a citação
dos réus, necessário se torna a anulação da sentença e o
retorno dos  autos  ao  juízo  de  origem,  para  o  regular
processamento  do  feito.  -  Recurso  apelatório
prejudicado”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo Nº 00037372520108150371, - Não possui
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-, Relator DESA MARIA DAS NEVES DO EGITO
D FERREIRA , j. em 24-07-2015) 

E,  ainda, do Tribunal  de Justiça de Minas
Gerais, a saber:

“ADJUDICAÇÃO  COMPULSÓRIA  -
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PROMESSA
DE  COMPRA  E  VENDA  -  CESSÃO  DE
DIREITOS - CARÊNCIA DE AÇÃO. ARTIGO 267,
INCISOS IV E VI, CPC.
Diante da inexistência de contrato de promessa de
compra  e  venda,  impossível  impor  a  adjudicação
compulsória,  por  ausência  de  pressupostos.  
A  declaração  unilateral  de  cessão,  sem  firma
reconhecida,  não  é  prova  hábil  para  os  fins  de
requerimento da adjudicação compulsória.” 
(TJMG -  Apelação  Cível  1.0024.06.151488-1/001,
Relator(a):  Des.(a)  José  Antônio  Braga  ,  9ª
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  11/03/2008,
publicação da súmula em 12/04/2008) 

Diante  do  assentado,  a  via  eleita  não  se
mostra idônea, pode-se até eleger outra via ordinária própria.

Ante  o  exposto,  nego provimento  ao
recurso  apelatório,  para  manter  a  sentença  proferida  em todos  os  seus
termos. 

Tratando-se  de  recurso  interposto  contra
decisão publicada já sob a égide do novo Código de Processo Civil, impõe-se
a  majoração  dos  honorários  advocatícios  fixados  na  origem  contra  o
promovente, a teor do § 11, de seu art. 85, do NCPC. Assim, elevo o valor de
R$  1.000,00  (mil reais)  para  R$  1.500,00  (um  mil  e  quinhentos reais),
observada a gratuidade deferida.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho Júnior. 

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado
com jurisdição limitada, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
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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, 17 de abril de 2018.

Aluizio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator
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