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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002510-57.2010.815.2001.
RELATOR              :  Exmo. Des. José Ricardo Porto.
Apelante             : Jurandy Zacarias de Souza e esposa.
Advogado           : Jamerson Neves de Siqueira.
Apelado 1           : Paulino Teixeira de Carvalho Filho.
Advogado           : Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Júnior. 
Apelado 2           : Maria Janete Miranda Cazuza de Lima. 
Advogado           : Paulo de Miranda D´Oliveira Neto

PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES 
RECURSAIS.  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA 
DIALETICIDADE.  ART.  514,  II  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA 
QUESTÃO PRÉVIA. 

Analisando detidamente a fundamentação da apelação 
é possível constatar que a motivação da sentença foi 
especificamente  impugnada,  em  obediência  ao 
princípio  da  dialeticidade,  de  modo  que  a  preliminar 
levantada em contrarrazões deve ser rejeitada.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 
VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO COMINATÓRIO E 
COM  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE  E  DANOS 
MORAIS.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA 
SENTENÇA.  OMISSÃO  QUANTO  À  REPARAÇÃO 
CIVIL.  PEDIDO  DE  DANOS  MATERIAIS  NÃO 
EXPRESSO  NA  INICIAL.  INOVAÇÃO  RECURSAL. 
ABALO  MORAL.  PRESCRIÇÃO.   ART.  206,  V  DO 
CÓDIGO CIVIL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

Inexistindo na petição inicial pedido expresso acerca de 
suposto dano material, o pleito formulado em sede de 
recurso apelatório configura patente inovação recursal.

Malgrado a sentença tenha se omitido no tocante aos 
danos morais,  verifica-se que o pedido de reparação 



civil  encontra-se  prescrito,  a  teor  do  art.  206,  V  do 
Código Civil. Logo, em homenagem ao princípio da



Apelação cível nº 0002510-57.2010.815.2001

instrumentalidade  das  formas,  afigura-se 
desnecessária a anulação da decisão de primeiro grau.

MÉRITO.  PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA 
PÚBLICA  DE  COMPRA  E  VENDA  DE  IMÓVEL. 
DECADÊNCIA RECONHECIDA.  ARTIGO 178, II,  DO 
CÓDIGO  CIVIL.  MANUTENÇÃO.  APELO 
DESPROVIDO.

O direito de requerer a anulação de negócio jurídico 
está sujeito ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos, 
segundo  o  preceptivo  inserido  no  artigo  178,  II,  do 
Código Civil. 

 A decadência é causa extintiva de direito pelo seu não 
exercício no prazo estipulado pela lei, cujo termo inicial 
deve coincidir com o conhecimento do fato gerador do 
direito a ser pleiteado.

Proposta a ação após o decurso de mais de 04 (quatro) 
anos  da  data  de  concretização  do  ajuste,  emerge  a 
insofismável  conclusão  de  que  se  operou  a 
decadência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade,REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA NAS 
CONTRARRAZÕES  RECURSAIS. DE  OFÍCIO,  reconhecer  a  prescrição  da 
reparação cível pleiteada, a teor do art. 206, §3º, V do Código Civil, rechaçando, 
destarte,  a  alegação  de  nulidade  da  decisão  de  primeiro  grau.  No  mérito, 
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Jurandy Zacarias de Souza e esposa ajuizaram Ação Declaratória de 

Venda de Imóvel c/c Pedido Cominatório e com Reintegração de Posse e Danos 

Morais em face de Maria Janete Miranda Cazuza de Lima, e como litisconsortes 

passivos  necessários  Paulino  Teixeira  de  Carvalho  Filho  e  Beatriz  Lins  de 

Albuquerque Ribeiro, ao argumento de que em 24 de julho de 1974, adquiriu 03 

(três) lotes de terreno, sob os números 12, 13 e 14, na Quadra 106, Loteamento 

Cidade Recreio Cabo Branco, neste Município, através de Contrato de Compra e 

Venda  celebrado  com  Paulo  Miranda  D´Oliveira  e  esposa,  cujo  valor  foi  
Desembargador José Ricardo Porto
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integralmente pago, através de 59 (cinquenta e nove) prestações, pelo que deveria 

ter sido outorgada a respectiva escritura. 

Segue relatando que em 03/09/2004 o promitente vendedor doou os 

imóveis a sua filha Maria Janete Miranda Cazuza de Lima, ora demandada, através 

de Escritura Pública de Doação, tendo, posteriormente, vendido os lotes a Paulino 

Teixeira de Carvalho e esposa.

Alega, assim, a existência de fraude no citado negócio jurídico, pelo 

que pugna pela declaração de nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda 

(fls. 77/82), bem como danos morais. 

Sobrevindo  a  sentença,  o  magistrado  de  base  reconheceu  a 

decadência do pedido de anulação da escritura pública,  fls.  285/287.  Condenou, 

ainda,  a  parte  autora  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  de  honorários 

advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), ficando suspensos a teor do art. 12 

da Lei nº 1.060/50. 

Irresignados,  os  autores  interpuseram  recurso  de  apelação  (fls. 

289/313), sustentando, preliminarmente, que o prazo prescricional para restituição 

de valores pagos a título de negócio jurídico desfeito é de 10 (dez) anos, segundo 

precedente do Superior Tribunal de Justiça que segue colacionando. Relata que a 

sentença não examinou todos os pedidos,  “pois apenas julgou a decadência do  

direito do autor, entretanto, não poderia operar tal decadência aos demais pedidos  

autorais, tendo em vista que a demanda é de cunho reparatório também, conforme a  

vestibular de folhas”,  anexando o inteiro teor de outro precedente jurisprudencial, 

visando amparar sua tese.  

Pugna, destarte, pela anulação da sentença, a fim de que os pedidos 

referente  à  reparação  de  danos  sejam apreciados,  devendo-se,  observar,  nesse 

caso a prescrição decenal, julgando, ainda, procedente o pedido posto na inicial. 

Desembargador José Ricardo Porto
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Contrarrazões ofertadas pelo litisconsorte, fls. 316/331, alegando, em 

preliminar, a violação ao art. 514, II, do Código de Processo Civil, por ausência de 

impugnação  específica  aos  fundamentos  da  sentença.  No  mérito,  pugna  pela 

manutenção do decisum vergastado. 

Contrarrazões pela demandada, fls. 332/334, igualmente requerendo o 

desprovimento do recurso e manutenção da decisão de primeiro grau.

É o relatório possível e necessário.

VOTO

-  DA  PRELIMINAR  SUSCITADA  NAS  CONTRARRAZÕES 
RECURSAIS 

Em  suas  contrarrazões,  fls.  316/331,  os  promovidos  alegam,  em 

preliminar, que o recurso apelatório violou o art. 514, II, do Código de Processo Civil,  

por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença

Contudo,  analisando  detidamente  a  fundamentação  da  apelação  é 

possível constatar que a motivação da sentença foi especificamente impugnada, em 

obediência ao princípio da dialeticidade, de modo que a preliminar levantada em 

contrarrazões deve ser rejeitada.

Assim, rejeito a questão prévia arguida.

- DA APELAÇÃO

Suscita  o  apelante,  preliminarmente,  a  nulidade  da  sentença,  ao 

argumento de que não apreciou os pleitos relativos ao ressarcimento por  danos 

morais e materiais.

Desembargador José Ricardo Porto
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Analisando  a  peça  de  introito,  verifica-se  claramente  que  inexiste 

qualquer pleito relativo ao dano patrimonial. O postulante pugna pela declaração de 

nulidade  da  escritura  pública  de  compra  e  venda  do  imóvel  celebrada  entre  os 

demandados e litisconsortes, bem como por danos morais e “indenização pela má-

fé” que se vier a apurar. 

De toda narrativa autoral,  inexiste qualquer fundamentação e pedido 

com relação a indenização por danos materiais, logo, infere-se que a parte inovou 

no tocante a esse ponto. 

O  ressarcimento  de  prejuízos  patrimoniais  não  pode  ser 
presumido,  tampouco  o  pedido  ser  genérico,  posto  que  reclama 
fundamentação consistente, o que inocorreu no caso vertente.

Já  no  tocante  à  indenização  por  danos  morais,  de  fato,  tal 

ressarcimento foi expressamente formulado na exordial da presente demanda, e o 

magistrado de base olvidou em apreciá-lo. Contudo, em homenagem ao princípio 
da  instrumentalidade  das  formas  deixo  de  anular  o  decisório  sob  tal 
fundamento, porquanto o pleito indenizatório encontra-se prescrito.  Vejamos:

A Ação Declaratória de Venda de Imóvel c/c Pedido Cominatório e com 

Reintegração de Posse e Danos Morais foi ajuizada em 03 de fevereiro de 2010,  

enquanto que os fatos que ensejaram a indenização pretendida, ou seja, a compra e 

venda celebrada entre os demandados, cuja escritura pública se pretende anular, 

data de 19 de setembro de 2005, ou seja, entre o fato supostamente ensejador do 

abalo psíquico e a interposição da ação, decorreram quase 05 (cinco) anos. 

Acerca da matéria o Código Civil disciplina:

Art. 206. Prescreve:
...
§ 3o Em três anos:

Desembargador José Ricardo Porto
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V - a pretensão de reparação civil;
Os precedentes dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO 
DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÍVIDA  C/C 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  INSCRIÇÃO  
INDEVIDA.  PRETENSÃO  DE  REPARAÇÃO  CIVIL.  
PRESCRIÇÃO  TRIENAL.  Tratando-se  de  pretensão  de  
reparação civil,  fundada em suposta inscrição indevida do 
nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, o 
prazo  prescricional  aplicável  a  espécie  é  o  trienal,  
previsto no art. 206, § 3º, inc. V, do CPC, por se tratar de  
pretensão de reparação civil,  contado a partir da data  
em que a parte tomou ciência da existência do registro. 
Considerando  o  transcurso  de  três  anos  entre  o  evento  
danoso  e  a  propositura  da  ação,  mostra-se  prescrita  a 
pretensão.  Manutenção  da sentença  de extinção  do feito  
com resolução do mérito, na forma do art. 269, VI do CPC.  
HIPÓTESE DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO. 
(Apelação  Cível  Nº  70051782241,  Décima  Câmara  Cível, 
Tribunal  de Justiça  do RS,  Relator:  Paulo  Roberto  Lessa 
Franz, Julgado em 01/11/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.  
AÇÃO  ORDINÁRIA.  DEVOLUÇÃO  DE VALORES.  DANO 
MORAL  E  MATERIAL.  CONTRATO  DE  CONTA 
CORRENTE. PRESCRIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS E 
LETRA  DE  CÂMBIO.  O  prazo  prescricional  à  pretensão  
pode reger-se pelo CCB/1916 ou pelo CCB/2002 por força  
da  regra  de  transição  disposta  no  art.  2.028  do  diploma 
vigente.  No  caso  concreto,  relativamente  à  parte  dos  
descontos  efetuados  na  conta  corrente  e  a  ausência  de  
lançamento  de  crédito  proveniente  de  letra  de  câmbio,  
obrigações de natureza pessoal, o prazo é vintenário, com 
fulcro no art.  177 do CC/1916,  e se operou a prescrição.  
PRESCRIÇÃO.  DANO  MORAL  E  MATERIAL.  O  prazo  
prescricional à pretensão pode reger-se pelo CCB/1916 ou 
pelo CCB/2002 por força da regra de transição disposta no  
art.  2.028  do  diploma  vigente.  No  caso  concreto,  
relativamente ao pedido indenizatório de dano moral, o  
prazo é trienal, com fulcro art. 206, §3º, V, do CC, e se  
operou  a  prescrição.  RESTITUIÇÃO  DE QUANTIAS.  O 
pedido de ressarcimento de quantias se justifica somente  
quando demonstrada a cobrança indevida pela  instituição 
financeira. DANO PATRIMONIAL. A prescrição do direito à  
pretensão  afasta  o  reconhecimento  de  conduta  ilícita  da 
instituição  financeira  que  autorize  o  reconhecimento  de 
dano  material  indenizável.  RECURSO  DESPROVIDO. 
(Apelação  Cível  Nº  70044489474,  Primeira  Câmara 
Especial  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  João 
Moreno Pomar, Julgado em 27/03/2012)
Desembargador José Ricardo Porto
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  CANCELAMENTO  DE 
REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO  
POR  DANOS  MORAIS.  CDL.  ART.  43,  §2º,  DO  CDC.  
AUSÊNCIA  DE  COMUNICAÇÃO  AO  DEVEDOR.  DANO 
MORAL  NÃO  CARACTERIZADO.  EXISTÊNCIA  DE 
VÁRIOS  REGISTROS.  CANCELAMENTO.  Prescrição  do  
direito  de  ação  1.O  lapso  prescricional  aplicável  é  o  
trienal,  de  acordo  com  o  regramento  atual  quanto  a  
matéria,  estabelecido  no  art.  206,  §  3º,  inciso  V,  da  
legislação civil  vigente,  pois  a  ação  em exame versa 
sobre  responsabilidade  civil  ante  a  ausência  de  
comunicação do aponte efetivado.  2.Em se tratando de 
demanda  que  busca  reparação  em face  da  ausência  de 
comunicação da parte autora que seu nome seria inserto  
nos cadastros restritivos de crédito, a contagem do prazo  
prescricional  passa  a  fluir  da  data  em  que  a  parte  
demandante tomou ciência da inscrição. Mérito do recurso  
em  exame  3.A  ausência  de  comunicação  importa  no 
descumprimento  de obrigação  legal  por  parte da ré,  cujo  
colorário é o dever de indenizar em se tratando de relação  
consumerista, pois o consumidor não pode ficar sujeito ao  
alvedrio  do  órgão  de  restrição  de  crédito  na  escolha  
daqueles que enviará ou não a comunicação prevista em 
lei,  formalidade esta que,  uma vez descumprida,  também 
resulta  no  cancelamento  do  registro  levado  a  efeito.  4.A  
norma  em  tela  é  decorrência  do  dever  de  informar,  de  
alertar  o  consumidor  acerca  do  apontamento  negativo,  
obrigação  específica  que  ao  ser  descumprida  ocasiona 
diversos prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada 
informação  relevante  que  trará  reflexos  diretos  no  seu 
direito  ao  crédito.  5.A  parte  autora  possui  diversas  
anotações  nos  órgãos  restritivos  de  crédito,  portanto  a  
ausência de comunicação não é passível de gerar o dever  
de  reparação,  vez  que  se  trata  de  devedora  contumaz.  
Inteligência da Súmula n. 385. 6. Pretensão de indenização  
por danos morais afastada, tendo em vista a ausência de 
nexo  causal  a  autorizar  a  indenização  pretendida,  em 
função da parte postulante se tratar de devedora contumaz  
com  registros  precedentes.  Efetivada  a  determinação  de  
cancelamento  da  inscrição,  diante  do  reconhecimento  da  
ilegalidade do registro levado a efeito, possibilitada a nova 
efetivação deste,  caso sejam cumpridas as exigências do 
art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. Afastada  
a  preliminar  e  dado  parcial  provimento  ao  recurso. 
(Apelação  Cível  Nº  70037554417,  Quinta  Câmara  Cível, 
Tribunal  de Justiça  do RS,  Relator:  Jorge  Luiz  Lopes do 
Canto, Julgado em 27/10/2010).

Desembargador José Ricardo Porto
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Logo, sendo ajuizada a demanda após 03 (três) anos do fato ensejador 

da suposta reparação, é de se reconhecer a prescrição, que, em se tratando de 

matéria  de  ordem pública pode ser  reconhecida de ofício,  em qualquer  grau de 

jurisdição, a teor do art. 219, §5º do Código de Processo Civil.

Destarte,  deixo  de  declarar  a  nulidade  da  sentença  ante  a 
ocorrência de prescrição da pretensão de reparação civil.

- Meritoriamente

Consoante relatado, a demanda ajuizada diz respeito à anulação de 

escritura pública de compra e venda e reparação civil, na modalidade danos morais,  

tendo como fundamento suposta fraude. 

Alega o autor que, acompanhado de sua esposa, em 24 de julho de 

1974, adquiriu 03 (três) lotes de terreno, sob os números 12, 13 e 14, na Quadra 

106, Loteamento Cidade Recreio Cabo Branco, neste Município, através de Contrato 

de Compra e Venda celebrado com Paulo Miranda D´Oliveira e esposa, cujo valor foi 

integralmente pago, através de 59 (cinquenta e nove) prestações, pelo que deveria 

ter sido outorgada a respectiva escritura. 

Segue relatando que em 03/09/2004 o promitente vendedor doou os 

imóveis  a sua filha Maria  Janete Miranda Cazuza de Lima,  através de Escritura 

Pública de Doação, tendo, posteriormente, vendido os lotes a Paulino Teixeira de 

Carvalho e esposa.

Sustenta, assim, a existência de fraude no citado negócio jurídico, pelo 

que pugna pela declaração de nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda 

(fls. 77/82), bem como danos morais. 

Desembargador José Ricardo Porto
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Sobrevindo a sentença, fls. 285/287, o magistrado de base reconheceu 

a decadência do pedido de anulação da escritura pública, nos termos do art. 178, II,  

do Código Civil.

Com efeito, novo Código Civil dispõe, em seu art. 171, que é anulável o 

negócio  jurídico  por  vício  de  consentimento.  Outrossim,  o  art.  178  textualmente 

disciplina o prazo decadencial de 04 (quatro) anos para pleitear-se a sua anulação. 

Vejamos:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para
pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:
(...)
II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de  
perigo
ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;"

Quanto ao termo inicial, em se tratando de escritura pública, ato que 

tem efeito  erga  omnes e,  por  conseguinte,  validade  contra  terceiros,  é  a  partir 

daquela data que inicia o decurso do lapso decadencial. 

Vejamos o que pontifica a Lei de Registros Públicos:

Art. 172 - No Registro de Imóveis serão feitos, nos termos  
desta  Lei,  o  registro  e  a  averbação  dos  títulos  ou  atos  
constitutivos, declaratórios, translativos e extintos de direitos  
reais sobre imóveis reconhecidos em lei, " inter vivos" ou "  
mortis  causa"  quer  para  sua  constituição,  transferência  e  
extinção,  quer para sua validade em relação a terceiros,  
quer para a sua disponibilidade.

Assim,  exsurge  a  importância  da  publicidade  decorrente  do  ato  ou 

contrato  mediante  respectivo  registro  público  para  que  se  ofereça  a  terceiros  o 

conhecimento de seu conteúdo. 

O tema recebeu,  aliás,  apreciação da Corte da Cidadania,  tendo-se 

agasalhado o entendimento acima exposto, a saber:

Desembargador José Ricardo Porto
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CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA.  
NULIDADE  DE  DOAÇÃO. IMÓVEL.  VÍCIO  DE 
CONSENTIMENTO.  PRAZO  DECADENCIAL.  TERMO 
INICIAL.DATA  DA  CELEBRAÇÃO  DO  NEGÓCIO.  
ARTIGOS ANALISADOS: ART. 178, II, do CÓDIGO CIVIL.
1.  Ação  declaratória  de  nulidade  de  doação  por  vício  de  
consentimento,  ajuizada  em 29.06.2009.  Recurso especial  
concluso ao Gabinete em 18.10.2013.
2. Discussão relativa ao termo inicial do prazo decadencial  
para  anulação  de  negócio  jurídico  por  vício  de  
consentimento.
3. Antes do registro imobiliário, que lhe dá publicidade erga  
omnes, o negócio jurídico envolvendo bens imóveis só tem 
eficácia entre as partes que o celebraram, não fluindo contra  
os terceiros, que dele não têm conhecimento inequívoco, o  
prazo decadencial para anulação.
4. A decadência é causa extintiva de direito pelo seu não 
exercício no prazo estipulado pela lei, cujo termo inicial  
deve coincidir com o conhecimento do fato gerador do 
direito a ser pleiteado.
5.  Não  é  razoável  invocar  a  ausência  de  "conhecimento  
inequívoco do ato", pelo próprio donatário do bem, diante da 
ausência de registro do contrato e aferição pelo Tabelião da  
regularidade do empreendimento onde se encontrava o lote  
doado.
6. O  prazo  decadencial  para  anulação  da  doação  na  
hipótese,  portanto,  é de quatro anos, contados do dia  
em que se realizou o negócio jurídico, nos termos do  
que expressamente dispõe o art.178, II, do Código Civil.
7. Recurso especial provido.
(REsp  1418435/SP,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI, 
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  18/03/2014,  DJe 
26/03/2014)

A propósito, cito os precedentes dos tribunais pátrios:

AÇÃO  DE  ANULAÇÃO  DE  PARTILHA.  ALEGAÇÃO  DE 
VÍCIO  DE  CONSENTIMENTO.  ERRO.  PRAZO 
DECADENCIAL  DE  04  (QUATRO)  ANOS.  NÃO 
CARACTERIZAÇÃO  DA  DECADÊNCIA.  
PROSSEGUIMENTO DO FEITO.  Nos termos do art. 178 
do  Código  Civil,  é  de  04  (quatro)  anos  o  prazo  de  
decadência  para  pleitear-se  a  anulação  do  negócio  
jurídico, contado, no caso de erro, dolo, fraude contra  
credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se  
realizou o negócio jurídico. Precedentes deste TJMG e  
do  egrégio  STJ.  (TJMG;  APCV 1.0143.14.000590-9/001; 
Rel. Des. Darcio Lopardi Mendes; Julg. 06/10/2014; DJEMG  
09/10/2014)
Desembargador José Ricardo Porto
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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO 
JURÍDICO.  VÍCIO  DE  CONSENTIMENTO.  OMISSÃO 
DOLOSA.  ARTIGO  147,  DO  CÓDIGO  CIVIL.  
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DA CELEBRAÇÃO 
DO AJUSTE.  ARTIGO 178,  II,  DO CCB.  1. O direito de 
requerer  a  anulação  de  negócio  jurídico,  sob  o 
fundamento  da  existência  de  vício  de  consentimento,  
consubstanciado  na  omissão  dolosa  por  uma  das 
partes  acerca  de  circunstância  relativa  ao  objeto  de  
ajuste  (CCB,  147),  que sem a qual  o  contrato não se  
teria celebrado, está sujeito ao prazo decadencial de 4  
(quatro) anos, segundo o preceptivo inserido no artigo 
178,  II,  do Código Civil.  1.1.  Uma vez proposta  a  ação 
quase 10 (dez)  anos depois da data de concretização do  
ajuste, emerge a insofismável conclusão de que se operou  
a decadência. 2. Precedente da casa. 2.1.(...) a teor do que  
dispõe o artigo 178, II, do Código Civil, "é de quatro anos o  
prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio 
jurídico,  contado.  II  -  No  de  erro,  dolo,  fraude  contra 
credores,  estado  de  perigo  ou  lesão,  do  dia  em que  se  
realizou o negócio jurídico".  Eventual  alegação autoral  de 
erro  na  formalização  do  negócio  jurídico  de  cessão  de 
direitos sobre imóvel deve ser formulada no prazo máximo  
de quatro anos,  a contar da data de sua realização,  sob  
pena  de  decadência.  Apelo  conhecido  e  não  provido.  
(TJDFT,  6ª  turma cível,  APC nº 2009.01.1.054464-4,  relª.  
Desª. Ana Maria duarte amarante brito, dje de 24/5/2012, p.  
178).  3.  Decadência pronunciada de ofício.  3.1. Sentença 
cassada.  3.2.  Recurso  prejudicado.  (TJDF;  Rec 
2012.07.1.003226-9; Ac. 822.423; Quinta Turma Cível; Rel. 
Des. João Egmont; DJDFTE 06/10/2014; Pág. 132)

DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE 
ANULAÇÃO  DE  NEGÓCIO  JURÍDICO.  PRAZO 
DECADENCIAL. QUATRO ANOS. A teor do que dispõe o 
artigo 178, II, do Código Civil, "É de quatro anos o prazo  
de decadência para pleitear-se a anulação do negócio 
jurídico,  contado:  II  -  no de  erro,  dolo,  fraude  contra  
credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se  
realizou o negócio jurídico". Eventual alegação autoral  
de erro na formalização do negócio jurídico de cessão  
de direitos sobre imóvel deve ser formulada no prazo 
máximo  de  quatro  anos,  a  contar  da  data  de  sua  
realização, sob pena de decadência.  Apelo conhecido e 
não  provido". (TJDFT,  6ª  Turma  Cível,  APC  nº 
2009.01.1.054464-4, relª. Desª. Ana Maria Duarte Amarante 
Brito, DJe de 24/5/2012, p. 178).

Desembargador José Ricardo Porto
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"APELAÇÃO  CÍVEL  (...)  ANULAÇÃO  DE  NEGÓCIO 
JURÍDICO. ERRO OU DOLO. DECADÊNCIA (...) O direito 
de  pleitear  a  anulação  do  negócio  jurídico  com 
fundamento  em  erro  ou  dolo  decai  em  quatro  anos,  
contados da data da celebração. Incidência, in casu, dos 
artigos 178, § 9º,  inciso V, alínea "b",  do Código Civil  de  
1916, e 178 do Código Civil  em vigor".  (TJDFT, 2ª Turma 
Cível,  APC  nº  2008.01.1.010620-9,  relª.  Desª.  Carmelita 
Brasil, DJe de 14/7/2011, p. 84).

"CIVIL.  PROCESSUAL CIVIL.  ANULAÇÃO DE NEGÓCIO 
JURÍDICO EIVADO DE DOLO. DECADÊNCIA DO DIREITO 
DE AÇÃO.  PRAZO  QUE SE CONTA DA CELEBRAÇÃO  
DO CONTRATO (...)  1.  A anulação de negócio jurídico 
(contrato  de  compra  e  venda  de  empreendimento 
comercial) em que uma das partes dolosamente oculta  
existência  de  dívidas  da  empresa,  tem  prazo  
decadencial de quatro anos, a contar da celebração do  
contrato  (v.  artigo  178  do  Código  Civil).  2.  Decai  do 
direito  de  ação  o  contratante  que  celebrado  o  contrato,  
deixa  de exercitar  a ação constitutiva  negativa  dentro  do  
prazo  legalmente  fixado  para  a  decadência  do  direito  de  
acionar  (...)".  (TJDFT,  6ª  Turma  Cível,  APC  nº 
2004.01.1.092204-8, re. Des. João Batista Teixeira, DJU de 
3/8/2006, p. 134)

Conclui-se,  portanto,  que  o  prazo  decadencial  para  anulação  de 

negócio jurídico praticado sob a égide do novo Código Civil  tem o dies a quo de seu 

lapso de  4  (quatro)  anos,  no  que toca  às  partes  contratantes,  da  data  em que 

realizado o ato ou contrato, e, no atinente a terceiros, do registro público do negócio 

jurídico impugnado.

In casu, como já dito, a Escritura Pública data de 19 de setembro de 

2005, portanto, como bem ressaltado pelo magistrado sentenciante, a parte autora 

teria até 19 de setembro de 2009 para propor a ação desconstitutiva, contudo, só o 

fez em fevereiro de 2010, quando, portanto, escoado o lapso decadencial.

Nesse sentir, com acerto agiu o julgador ao reconhecer a decadência 

dos  autores  no  tocante  ao  exercício  do  direito  à  anulação  do  negócio  jurídico 

supostamente viciado.

Desembargador José Ricardo Porto
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À luz de tais considerações, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA 
NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. DE OFÍCIO, reconheço a prescrição da 
reparação cível pleiteada, a teor do art. 206, §3º, V do Código Civil, razão por 
que  afasto  a  alegação  de  nulidade  da  sentença.  No  mérito,  NEGO 
PROVIMENTO  AO  RECURSO  para  manter  inalterada  a  sentença  que 
reconheceu a decadência do pleito relativo à anulação da escritura pública em 
referência, nos moldes do art. 178, II do CC/02.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo 
Porto.  Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro 
dos Santos e a  Exmª. Srª. Desª.  Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente  à  sessão  a  Promotora  de  Justiça  convocada,  Dra.  Vanina 
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível 
“Desembargador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, em João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/01
R J/07 

Desembargador José Ricardo Porto
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