
 

PEÇA PROFISSIONAL 

Roberval Simas compareceu ao seu escritório, ontem, mesma data em que recebeu mandado de citação expedido pelo 
Juízo da 22.ª Vara Cível, exibindo carta de adjudicação, expedida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível desta Comarca, em 08 
de maio de 2002, que comprovava haver adjudicado o apartamento n.º 101, do Ed. Copacabana, situado na Rua Javari, 
n.º 269, Pituba, nesta Capital, em leilão efetuado nos autos n.º 140.85.1077875 da execução de títulos extrajudiciais 
promovida contra Ricardo Manrique, encontrando-se a adjudicação devidamente registrada no Cartório do 6.º Ofício 
do Registro de Imóveis desta Comarca, na matrícula n.º 25.738, sob n.º R-02, em 08 de março de 2001. 
Apresentou cópia autenticada de certidão, datada de 14 de julho de 2002, efetuada por Oficial de Justiça em 
cumprimento de mandado pelo Juízo da 1.ª Vara Cível para cientificação do residente naquele imóvel, que afirmava ali 
haver encontrado o Dr. Tácio Piacentelli, que se declarou inquilino, sendo cientificado de que o imóvel fora adjudicado 
e da pretensão do arrematante receber as chaves do apartamento. 
Roberval declarou que, continuando o Dr. Tácio a ocupar o apartamento, contra ele promoveu ação de reintegração de 
posse, distribuída para a 22.ª Vara Cível, obtendo a medida liminar. Fora então assistido pelo Dr. Ruy Barbosa, 
falecido em 22 de janeiro do corrente. 
O Dr. Tácio reconheceu a procedência da ação e celebrou transação, entregando as chaves do apartamento, sendo 
exonerado dos encargos da sucumbência, extinto o processo por sentença que conheceu o mérito. 
Ainda não transitada em julgado a sentença homologatória, compareceu ao Juízo referido, através da propositura dos 
embargos de terceiro, Marinalva Manrique, dizendo-se locadora do apartamento e que, por isso, a ação possessória 
deveria ter sido requerida contra ela, embargante, legitimada passivamente para a demanda. 
Alegou deter a posse mansa e pacífica do apartamento há dez anos, que estaria provada pelos documentos que instruem 
a exordial (recibos de pagamento do condomínio e fotografias de reuniões familiares); que a reintegratória “é indevida, 
data máxima venia, pois só se deveria cogitar em PROCESSO AUTÔNOMO de reivindicatória, POIS, também, 
ENVOLVE DIREITOS DE TERCEIROS.” 
Argumentou, ainda, que a sua posse seria velha e, por isso, a retomada do imóvel somente poderia ser realizada através 
de ação de rito ordinário. 
Acentua que “a verdade é que o imóvel adjudicado pelo embargado sempre pertenceu à contestante e de fato ela é sua 
proprietária, mesmo que se diga não haver registro em seu nome, mas no de seu irmão, CONTUDO A POSSE É 
INDISCUTIVELMENTE DA AQUI embargante.” 
Depois de tecer uma série de considerações acerca de pretensa irregularidade da adjudicação levada a efeito, assinalou 
haver adquirido o apartamento de seu irmão “... por se tratar de acerto em família estava tudo certo e ajustado e tão 
logo obtivesse comprador faria como fez com a “fazendinha”, passaria do nome de seu irmão direto para o novo 
adquirente, poupando, assim, dinheiro de que não dispunha para as taxas cartorárias.” 
Depois disso declarou ter ido tentar a sorte em Portugal, onde teria passado longos anos, já que sua genitora é cidadã 
daquele país, e lá, a educação de sua filha estaria garantida, mantendo-se com os alugueres do imóvel objeto da 
demanda. 
Queixou-se de que a MM. Juíza da 1.ª Vara Cível determinou a intimação do inquilino da efetivação da adjudicação, 
fato que lhe teria causado prejuízo pois teria deixado, desde então, de receber alugueres. 



Reiterou, em seguida, o articulado inicialmente, realçando que o embargado nunca teve a posse do imóvel, nem a teria 
demonstrado. 
Pediu a procedência dos embargos e a concessão da liminar. O Dr. Juiz da 22.ª Vara Cível reservou-se para apreciação 
do pedido liminar depois do decurso do prazo para a defesa e ordenou a citação. 

Escreva a contestação de Roberval Simas aos embargos de terceiro promovidos por Marinalva Manrique, 
demonstrando preliminarmente a tempestividade da defesa. 

QUESTÕES PRÁTICAS 

1. Roberta compareceu ao Juizado Especial Cível, alegando haver solicitado à Escola Dinâmica os documentos necessários 
à transferência de seu filho menor, Henrique, para o Colégio Viana, tendo sido recusado, injustificadamente, o 
fornecimento. 
Justifica que a nova Instituição de ensino teria prorrogado até o final de dezembro de 2001, o prazo para apresentação 
dos documentos indispensáveis à matricula do ano letivo de 2002. 
Em razão disso, pede seja a demandada compelida a fornecer a carta de transferência do menor. 
A Escola Dinâmica, na defesa, argumentou que o contrato de prestação de serviços para ministrar o curso regular a 
Henrique foi celebrado com Walmir, pai do menor, exibindo o contrato respectivo. 
Alegou que o genitor não concorda com a transferência. 
Os pais da menor viveram maritalmente e separaram-se em junho de 2001. Os ex-conviventes estão discutindo os termos 
da dissolução e da assistência ao menor em ação de dissolução de união estável, perante a Vara de Família. 
A guarda do menor ainda não foi objeto de qualquer apreciação judicial, mas ele reside em companhia da mãe. 
Qual a solução correta para a a divergência entre Roberta e a Escola Dinâmica? O Juizado Especial é competente? A 
relação é de consumo? O pai tem direito de intervir no processo? 

2. Frederico Marshall promoveu contra Rivaldo Santana ação de rito ordinário, pleiteando a rescisão do contrato de 
promessa de compra e venda do ap. 201 do Edifício “Mar Azul”, ao fundamento de não haverem sido adimplidas as 
parcelas do financiamento vencidas a partir de 22 de outubro de 2000, a perda das quantias pagas e a reintegração na 
posse do bem objeto do compromisso. 
Juntou instrumento particular de contrato de promessa de compra e venda cuja claúsula terceira estabelece que o preço 
seria pago em duas parcelas distintas, a primeira em prestações, diretamente a Frederico, e a outra, mediante assunção de 
dívida no valor de 1.025,573 UPC junto à Caixa Econômica Federal, correspondente ao ap. 201, desde quando o 
Promitente Vendedor, incorporador e construtor, havia obtido junto a tal agente financeiro recursos para realização da 
construção, hipotecando o terreno onde se levantou o edifício. 
Frederico alegou que, em 1.º de setembro de 2000, entregou o apartamento a Rivaldo e passou a lhe cobrar valores 
correspondentes às parcelas do financiamento. 
Rivaldo recusa-se a efetuar os pagamentos porque apurou que o imóvel não tinha “habite-se”, não estava lançado para 
efeito do pagamento do IPTU e a construção não averbada no Cartório do Registro de Imóveis, apresentando as 
respectivas certidões. 
Rivaldo não quer pagar o preço sem receber a escritura pública de compra e venda ou assinar a escritura particular de 
compra e venda com repasse da parte do financiamento (1.025,573 UPC) para a construção da unidade habitacional pela 
CEF, com a garantia hipotecária do bem adquirido. 
Quem tem razão? Frederico pode cobrar a parte do preço que Rivaldo confessa ser devedor? A recusa ao pagamento por 
parte de Rivaldo é legal? Apresente a sua solução e os fundamentos que a inspiram. 
 
 

 

 
 


