
INTIMAÇÃO DE DESPACHOS 

 

S. S. Judiciária - Sala 623. 

 

1.ª Subsecretária Auxiliar da 2.ª 

Apelação no Civil - 103.617 - São Paulo. 

 

Apelante: Anita Moraes Comodo. 

 

Apelados: Espólio de Vicente Comodo e Rosário Martino. 

 

1. Vicente Cômodo autorizou em agosto de 1948, Antônio Peduti a vender, com exclusividade, 
um terreno loteado, mediante condições e pelo prazo de 20 anos 2. Logo no ano seguinte, a 
avença foi rescindida mediante sentença proferida em ação para a qual se convocou apenas 
Antônio Peduti. 3. Não obstante o cancelamento da autorização que tinha Antônio Peduti para 
vender o terreno loteado de Vicente Comodo, compromissos de venda ele assinou, tendo sido 
averbados à margem da inscrição do loteamento os respectivos contratos. 4. Os 
compromissários compradores como lhes fosse recusado o recebimento das prestações, que 
desejavam pagar, ajuizaram ação consignatória de pagamento. 5. Tendo falecido Vicente 
Comodo sua filha Anita Moraes Comodo, contestou os pedidos formulados na consignatória, 
alegando a invalidade das promessas de venda avençadas quando a autorização dada a Peduti 
já era objeto de ação revocatória. 6. Os pagamentos consignados foram acolhidos, uma vez 
que deviam prevalecer as promessas de venda registradas enquanto não fossem invalidadas 
em ação própria. 7. À apelação da ré foi negado provimento, surgindo, então, a interposição 
de recurso extraordinário arrimado no art. 101, III letras "a" e "d" da Constituição Federal, 8. 
Alega a recorrente que por não haver acolhido a sua defesa referente a invalidade das vendas 
realizadas mediante autorização dada por instrumento particular quando os contratos eram 
superiores à taxa legal, a decisão recorrida teria ofendido os artigos 316, 11 do C. Processo 
Civil 134 11 e 1289 do C. Civil. 9. No tocante a tese da inadmissibilidade da amplitude da 
defesa nas ações de consignação e à prevalência dos compromissos inscritos, enquanto não 
cancelados mediante ação própria, teria havido dissídio jurisprudêncial. 10. A impugnação ao 
recurso está a fls. 109. 11. A decisão recorrida, a toda evidência, não violou os textos legais 
apontados pela recorrente e, também não entrou em dissídio jurisprudêncial com os acórdãos 
que foram indicados. Foi admitida a ampla defesa na ação de consignação proposta contra o 
espólio de Vicente Comodo. Considerou-se todavia, que não havia prova convincente da 
invalidade das vendas. Para essa invalidade seria imprescindível a demonstração que o 
comprador sabia por ocasião do negócio realizado, que a autorização com que se apresentava 
o vendedor estava sendo judicialmente rescindida. 12. Denego seguimento ao recurso. São 



Paulo 14 de Abril de 1961 (a) J. de Sylos Cintra - Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da 
Presidência". Advs.:Drs.: Gaspar E. Passos Angelo de Vita. 

 

D. J. 2514161. 


