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PROCESSO N°2009.001.146184-2 

SENTENÇA 

ESPÓLIO DE WALTER GARCIA 

FERREIRA, sendo representado por NORMA SOLER FERRIERA 

e MARCOS SOLER FERRIERA, ajuizou ação de adjudicação 

compulsória contra SUL AMÉRICA IMOBILIÁRIA S/A, SUL 

AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, SUL 

AMÉRICA TERRESTRE MARITIMOS E ACIDETES - 

COMPANHIA DE SEGUROS e ESPÓLIO DE ALCINA LOURDES 

DE SALDANHA, representado por ALEXANDRE DE 

SALDANHA GAMA, alegando que é viúva de Walter Garcia 

Ferreira, no qual o falecido adquiriu, por promessa de cessão, de 

Alcina Lourdes de Saldanha e João Carlos de Saldanha Gama, o 

imóvel da Rua Nascimentos Silva, 290/501, Ipanema, Rio de 

Janeiro. Entretanto, alega, que o Sr. João faleceu em 1988 e o 

Wimóvel foi adjudicado por Alcina. Ocorre, que Alcina também veio 
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a falecer, no qual processo de inventário tramita junto a 7a  Vara de 

Órfãos e Sucessões do Foro Central da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro sob o n°2004.001.134437-O. 

Informa que após longo processo 

judicial (processo n° 1999.001.0349250-1) para discutir o valor 

restante do pagamento do imóvel, objeto da presente ação, o 

preço foi pago em 08/10/2008. Aduz que o credor da quitação ao 

pagamento nos autos do processo referido. 

Sustenta que após quitação do imóvel 

foi solicitado ao espólio que providenciasse a escritura definitiva 

do imóvel, o que não ocorreu. Pois, Alcina também adquiriu o 

imóvel através de promessa de cessão de direitos aquisitivos de 

sul América Companhia nacional de seguros e sul América 

Terrestre Marítimos e Acidentes — Companhia de seguros. Mas, 

essas duas sociedades empresárias citadas, também adquiriram o 

imóvel por processa de compra e venda de outra sociedade 

pertencente ao mesmo grupo econômico, ou seja, sul América 

imobiliária S/A, e essa figura como titular do domínio do bem, 

objeto da presente ação. 

Portanto, 	requer: 	concessão 	da 

prioridade de julgamento em razão da idade da autora, que possui 

ymais de 60 anos; concessão do benefício do recolhimento de \ 
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custas ao final, em razão da momentânea dificuldade financeira 

que a autora vem passando; citação da Sul América e as demais 

empresas do mesmo grupo econômico; citação do espólio de 

Alcina Lourdes de Saldanha, na pessoa do seu inventariante 

Alexandre de Saldanha da Gama; seja julgado procedente o 

pedido autoral para determinar que a Sul América proceda a 

transferência de domínio pela transcrição de domínio e outorga da 

escritura definitiva do imóvel ao Espólio de Walter Garcia Ferreira 

e, mediatamente, seja determinada a adjudicação do bem ao 

patrimônio do espólio; seja a ré condenada em custas e 

honorários de advogado no percentual de 20% sobre o valor da 

causa. 

Documentos às fls. 14/94. 

Decisão de fls. 96 indeferindo o pedido 

de recolhimento de custas ao final, determinado que proceda a 

parte autora ao recolhimento devido, no prazo de 5 dias, sob pena 

de cancelamento. 

Agravo de Instrumentos às fls. 99/109, 

requerendo a reforma da decisão de fls. 96, para assegurar ao 

recorrente o recolhimento da taxa judiciária e das custas judiciais 

ao final do processo. 
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Audiência de conciliação às fls. 

137/138, no qual não teve êxito na tentativa de conciliação. 

Contestação do réu Sul América Cia 

Nacional de Seguros, às fls. 139/141, e documentos de fls. 

142/155, alegando, primeiramente, que houve cisão das 

empresas, no qual as empresas Sul América Imobiliária S/A e Sul 

América Terrestre Marítimo e Acidentes — Companhia de Seguros, 

tiveram as suas parcelas patrimoniais revertidas à Sul América 

Companhia Nacional de Seguros. Requerendo, portanto a 

retificação do polo passivo. 

Sustenta, ainda, que quanto ao direito 

material no qual se funda a ação, ao contrário da afirmação 

autoral, não houve (e não há) nenhuma oposição da ré ou óbice 

criada à lavratura da escritura definitiva de compra e venda do 

imóvel descrito na inicial. Alega, que o instrumento de cessão dè 

direitos aquisitivos que dá origem à presente ação, previa que 

ante a regularização dos atos anteriores, seria efetuada a 

transferência do imóvel com a lavratura da competente escritura. 

Salienta-se, contudo, a existência de impedimento administrativo e 

legal para a lavratura da escritura de compra e venda do bem 

imóvel, por fatos alheios a vontade do réu. 
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Informa que o impedimento existente 

para lavratura da escritura do imóvel, decorre da pendência de 

regularização da operação de incorporação da promitente 

vendedora pela empresa ré uma vez que a legislação 

previdenciária e a JUCERJA condicionaram o registro da futura 

escritura definitiva de Compra e Venda de bens imóveis à 

apresentação de Certidão negativa de débito expedida pelo INSS. 

Aduz, apesar de não haver qualquer 

imputação de irregularidade quanto às obrigações previdenciárias, 

a emissão da certidão negativa de débito pelo INSS está vinculada 

a conclusão da auditoria instaurada pelos auditores fiscais em 

relação aos últimos 10 exercícios financeiros nas empresas 

envolvidas na operação de incorporação societária. Alega, que o 

INSS não informa a ré a previsão do termino da referida auditoria, 

contudo a conclusão do referido procedimento vincula a pratica de 

atos de alienação de bens imóveis que integram o ativo da 

empresa incorporadora, ora ré, nos termos da Lei 8212/91. 

Assim, conclui, que ainda que a ré 

desejasse conceder à autora a escritura definitiva de compra e 

venda do imóvel indicado na inicial, há uma questão impeditiva da 

emissão de manifestação de vontade nesse sentido. Afinal, só 

seria possível a emissão da CND pelo INSS quando a 

mencionada fiscalização for concluída. 
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Requerendo, portanto, a extinção do 

processo sem julgamento do mérito, em razão do descabimento 

jurisdicional, ou mesmo, a improcedência do pleito inaugural, 

sendo aplicadas as normas legais pertinentes. Protesta, por todo 

gênero de prova permitido em direito, requerendo, desde logo, a 

expedição de ofício à JUCERJA, DRF e ao INSS. 

Contestação pelo réu Alexandre de 

Saldanha da Gama, às fls. 156, documentos de fls. 157/160, 

esclarecendo que não tem nada a se opor no que atine a 

adjudicação, até mesmo porque nunca criou óbice para que a 

transferência legal da propriedade ocorresse. Alegando que a 

parte autora iria proceder a elaboração das escrituras que se 

fizessem necessárias junto a Sul América. Requerendo, portanto, 

a sua exclusão da lide, já que o óbice para efetivar a escritura 

pública é da Sul América, sendo certo que o motivo tal lhe é 

desconhecido. 

Decisão de agravo de instrumento às 

fls. 165/168, no qual foi negado seguimento ao recurso na forma 

do artigo 557, do CPC, sob o fundamento de que o agravante não 

comprovou sua hipossuficiência, requisito para deferimento do 

recolhimento de custas ao final do processo. 
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Alegações finais pela ré Sul América 

Cia Nacional de Seguros às fls. 195/196. Alegações finais pelo réu 

Alexandre de Saldanha da Gama às fls. 197/198. Nesta data 

vieram os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. 

DECIDO. 

Através da Escritura Pública de 

promessa de cessão de direitos o autor adquiriu dos réus os 

direitos sobre o imóvel localizado na Rua Nascimentos Silva, 

290/501, Ipanema, Rio de Janeiro. 

Para Washington de Barros Monteiro (in 

37a. edição, de 2003 revista e atualizada por Carlos Alberto 

Dabus Maluf) o instituto da promessa de compra e venda é 

previsto no CC de 2003, nasce com o registro do instrumento 

particular ou público no RGI, mas não confere ao promitente-

comprador direito real, equiparável ao direito de propriedade. È 

direito real em toda extensão e profundidade, para os fins 

definidos no Título IX; contudo a aquisição da propriedade como 

consequência lógica da relação contratual, envolvendo também 

um direito real dependerá da configuração de novos requisitos 

específicos. 
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E com a inserção no novo código civil 

amplia a efetiva possibilidade da inclusão da cláusula de imissão 

de posse, em momento precedente ao término do pagamento, ou 

seja, da plena quitação, conferindo-lhe posse relativa direta, 

tendo-se em conta que o promitente-vendedor reservará para si, 

até o momento da consumação da negociação, a qualidade de 

possuidor absoluto. 

É proibida a cláusula que dispõe que 

uma vez o preço integralmente pago ou em caso de inadimplência 

previa a rescisão automática sem a interpelação judicial ou 

extrajudicial. 

Com o advento do Dec. Lei 745/69 que 

dispõe que ficou proibida tal cláusula. Não há, portanto nem 

resolução automática e nem adjudicação automática. 

Álvaro Villaça de Azevedo sublinha 

tratar-se de norma de ordem pública e, que não podem as partes 

alterar por sua vontade, impedindo que o compromisso de venda e 

compra de imóveis não loteados nas condições fornecidas pelo 

Dec. Lei 745/69; pois há necessidade de haver um justo prazo 

para o cumprimento obrigacional do devedor. 
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Ademais a exigência da interpelação 

erige a nítida fronteira entre o campo obrigacional e o do real, pois 

sem esta, seria como se admitir efeitos reais em compromisso de 

compra e venda, e, por medida de justiça e de eqüidade, 

igualmente, não é admissivel a adjudicação automática do bem 

imóvel. 

A Lei 8.245/91 equipara para fins 

locatícios ao proprietário, o promissário comprador ou cessionária 

em caráter irrevogável, com imissão de posse do imóvel e título 

registrado junto à matrícula deste (art. 47, § 20.). 

Com a lavratura da escritura definitiva, a 

promessa transforma-se em compra e venda, ou ao ser dada a 

sentença positiva de adjudicação judicial. 

Exatamente 	nesse 	sentido 	a 

unanimidade da Jurisprudência do Tribunal de Justiça deste 

Estado como adiante se vê: 

Apelação Cível. Legitimidade e interesse da autora, 

indiscutíveis, que remetem para o desacolhimento da 

preliminar. A adjudicação compulsória de bem imóvel 

ynão deve ser confundida com a execução coati 
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específica in natura. Esta última, prevista no artigo 639 do 

CPC, corresponde à provisão judicial que, suprindo a recusa 

do devedor, emite a declaração de vontade dele exigível 

para conclusão de pacto de contraendo. Já a adjudicação 

compulsória compreende providência tendente a 

proceder à translação do domínio de bem, que só pode 

ser empreendida com observância da cadeia sucessória,  

princípio fundamental do registro de imóveis. Hipótese 

em que nem o réu tem título registrado, eis que o imóvel  

figura no RGI como de propriedade do primitivo 

promitente vendedor. Necessidade de regularização das 

sucessivas transmissões antes de se fazer poásível a 

pretendida adjudicação.  Direito obrigacional, todavia, que é 

reconhecido ao autor para que a sentença tenha os efeitos 

previstos no artigo 639 do CPC. Provimento parcial do 

recurso. (AC 2006.001.61819, Des. Marilene Melo Alves, j. 

14/02/2007, 1 1 a CC). 

APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. 

PROMITENTE COMPRADOR E PROMITENTE CEDENTE. 

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. Pode o 

cessionário pleitear a adjudicação compulsória em face 

do cedente e do proprietário, por ser o primeiro detentor 

da cessão definitiva, sub-rogado nos direitos e 
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obrigações do cessionário, e, no tocante ao segundo, 

visto ser ele o detentor do domínio.Recurso  desprovido. 

(AC 2006.001.42863, Des. Jorge Luiz Habib, j. 28/11/2006, 

18a CC). 

Hipoteca. Incorporação. Na incorporação de imóvel é 

ineficaz a cláusula que institui hipoteca em favor do 

financiador da construtora da unidade alienada e paga por 

terceiro adquirente. Eventual inadimplemento da 

incorporadora perante o agente financiador deve ser 

resolvido entre as partes, sem atingir a esfera jurídica de 

terceiro adquirente que não assumiu a obrigação de pagar 

dívida contraída pela incorporadora. Súmula 308, do E.  

STJ. Impossibilidade da adjudicação compulsória, vez 

que o agente financeiro não é titular do domínio, e sim, 

mero credor hipotecário.  Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (AC 2006.001.26198, Des. João 

Carlos Guimarães, j. 29/08/2006, 8a CC). 

APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. 

CESSIONÁRIO. LEGITIMIDADE. Embora controvertida a 

questão, assentou-se a melhor jurisprudência no sentido de 

que o cessionário de compromisso de compra e venda pod 

propor a ação diretamente em face do promitente vendedor. 
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Na hipótese dos autos porém, a ação foi dirigida face a 

terceiro que não figura no RGI como titular do domínio ‘  

nem tampouco tem relação direta com o cessionário 

anterior.  Recurso Improvido. (AC 2005.001.38411, Des. 

Cherubin Helcias Schwartz, j. 13/12/2005, 10a CC). 

Portanto, não sendo outorgada ao 

espólio do autor a escritura pública translativa do domínio a ação 

de adjudicação compulsória é a via adequada à consecução de tal 

objetivo. 

Vale destacar, por fim, não há nos 

autos prova do óbice apontado pela ré Sul America, ônus que lhe 

incumbia, a teor do disposto no artigo 333, II, do CPC. Portanto, 

conforme documentos anexados aos autos que comprovam a 

cadeia de compra e venda do imóvel, verifica-se que o espólio 

autor faz jus à adjudicação do imóvel objeto da presente 

demanda. 

Por tais motivos e considerando o mais 

que consta dos autos JULGO PROCEDENTE o pedido contido na 

peça preambular para ADJUDICAR ao ESPÓLIO DE WALTER 

GARCIA FERREIRA o imóvel da Rua Nascimento Silva, 290/501, 

Ipanema, Rio de Janeiro. 



MAURO NICOLAU J 

- 	 Juiz de Direito 
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Após o trânsito em julgado expeça-se 

mandado para o Cartório de Registro de Imóveis do 5° Ofício de 

Registro de Imóveis proceda a abertura de matrícula e 

transmissão do domínio do imóvel para o autor 

independentemente da exigência de qualquer certidão negativa 

daqueles em cujos nomes estiver o imóvel registrado. 

Não havendo resistência por parte do 

Espólio de Ancina Lourdes de Saldanha, representado por 

Alexandre de Saldanha, deixa-se de fixar verbas sucumbências. 

Condeno o segundo réu, Sul América 

Companhia Nacional de Seguros, ao pagamento das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, ora fixados em R$ 

5.000,00, com fulcro no artigo 20, § 4°, do CPC. 

P.R.I. 

CUMPRA-SE. 

Rio de Janeiro, 15 Øe julho de 2013. 
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