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-  Inexistindo  qualquer  elemento  compro-
batório  de  que  o  doador  possuía  outros
bens, mas meras alegações neste sentido,
resta evidenciado que o negócio jurídico foi
realizado de forma ilegítima, sobre o único
bem imóvel do doador, do qual não poderia
dispor.

“Aceitando  a  doação,  o  donatário  contrai,
para  com  o  doador,  uma  obrigação  de
ordem moral, e, no caso, também jurídica,
que  consiste,  basicamente,  em  abster-se
de  fazer  certos  atos  que  constituiriam
desapreço e prova de ingratidão, devendo
demonstrar  consideração  e  cuidado  para
com  aquele  que  o  agraciou.”  (Apelação
Cível  Nº  70003679388,  Décima  Oitava
Câmara Cível,  Tribunal  de Justiça do RS,
Relator:  André  Luiz  Planella  Villarinho,
Julgado em 28/08/2003) 
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V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos da apelação cível acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime, dar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de  apelação  cível,  interposta  por
Manoel Figueiredo da Silva, sucessor de  Vicente Anastácio da Silva (fls.
149/157), contra sentença de fls. 144/146, de lavra do MM. Juiz de Direito da
Comarca de  Aroeiras, que julgou  improcedentes os pedidos formulados na
“ação  ordinária de  anulação de registro público c/c obrigação de não fazer”,
ajuizada contra Gedeíde Ferreira Marinho.

O magistrado sentenciante entendeu que a
doação do imóvel  foi  efetivada pelo autor  da demanda,  sucedido pelo ora
recorrente, de forma livre e lícita, sem qualquer tipo de coação ou dolo da
parte ré, sendo regular o negócio jurídico.

Irresignado,  Manoel  Figueiredo  da  Silva
defende, em síntese, que  a  doação fora realizada ao arrepio da lei,  pois  o
bem pertencia  “a  um homem com mais  de  84  (oitenta e  quatro)  anos  de
idade”  (“sic”),  que se encontrava muito doente,  relativamente incapaz,  e  a
negociação não contou com a presença de algum familiar.

Acusa o recorrente a prática de maus-tratos
pela recorrida com o seu pai/inventariado, após a transferência de domínio do
imóvel em favor dela, bem como o abandono do “doador” pela “donatária” até
o dia da morte dele.

Discorre o apelante sobre as espécies de
dolo  e  sobre  a  coação,  vícios  de  consentimento  no  negócio  jurídico,
sustentando ser o imóvel o único bem do doador, que se constituía como de
família e não poderia ser objeto de doação.

Defende  o  dolo  praticado  pela  recorrida,
para,  ao  final,  requerer  o  provimento  do  recurso,  com  a  modificação  da
sentença.

Junta,  ainda,  cópia da inicial  da “ação de
inventário” do patrimônio pertencente ao seu pai, onde há o registro do imóvel
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como sendo único bem do inventariado, falecido durante esta ação anulatória
que ajuizou.

Contrarrazões  às  fls.  172/175,  onde  a
apelada relata a situação de abandono que vivia o doador perante a família, o
cuidado que dispensou a ele, a informação que obteve de distribuição anterior
de bens que se localizavam nos estados de Paraná e São Paulo pelo doador
para os filhos, a assistência que prestou para tratamento de câncer no doador,
o  parecer  ministerial  lançado em seu favor e a difamação que sofreu dos
filhos do inventariado. 

Ao  final,  pugna  a  recorrida  pela
manutenção da sentença.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  encartou
parecer de fls. 181/184, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O:

Conheço o recurso, eis que presentes todos
os requisitos de admissibilidade.

Trata-se  de  irresignação interposta pelo
apelante, filho do autor falecido durante o curso desta ação anulatória (fl. 78),
contra a sentença que julgou improcedente o pedido, formulado em favor da
donatária,  por  entender  que  o  doador estava  em  pleno  juízo  de  suas
faculdades mentais quando da realização do ato.

Desse  modo,  a questão  devolvida  a  esta
Corte se  cinge em saber se a doação realizada em favor da apelada tem
validade, justificando a manutenção do registro do negócio jurídico em cartório
sobre o imóvel.

O que se evidencia, de plano, na hipótese
dos autos, é que  o imóvel  objeto da doação consistia  como sendo  o único
bem  do  doador,  constante  em  ação  de  inventário,  inexistindo  elementos
suficientes controversos à hipótese considerada.

A  apelada  alega  que  houve  distribuição
anterior de bens pelo doador para os filhos dele, em patrimônio que tinha nos
estados de Paraná e São Paulo.

Todavia,  não  há  qualquer  elemento  nos
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autos  que  informe  a  existência  de  antecipação  de  legítima  em favor  dos
herdeiros,  ou  mesmo  que  o  inventariado  possuía  condições  financeiras
suficientes para  ter construído patrimônio  necessário  para dispor livremente
do imóvel sobre o qual residia.

Compulsando  o  caderno  processual,
verifica-se que  18  de  novembro  de  2009  (fl.  15) foi  realizado  registro  de
doação de imóvel  feita em favor de  Gedeíde Ferreira Marinho,  quando o
doador, Sr. Vicente Anastácio da Silva, possuía mais de 80 (oitenta) anos de
vida.

Como dito,  não  houve  qualquer  elemento
comprobatório de que o doador possuía  outros  bens,  mas meras alegações
neste sentido pela apelada, restando evidenciado que a doação foi realizada
sobre o único imóvel dele constante em inventário. 

Assim, conforme preceitua o artigo 548  do
Código Civil:

"É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte,
ou renda suficiente para a subsistência do doador".

Ademais, como se sabe, o direito de doar é
limitado,  inexistindo  condições  necessárias  para  aferir  lisura  ao  negócio
jurídico celebrado.

Se houve a consideração de que o doador
estava em pleno juízo de suas faculdades mentais quando da realização do
ato, também deve ser considerado que se encontrava no pleno discernimento
quando do ajuizamento da ação anulatória, protocolada cerca de um ano após
o ato, que tencionava desconstituir a doação.

Assim,  noutro norte,  o  nosso  Código Civil
brasileiro também prevê hipótese de revogação da doação, conforme redação
dada a seguinte dispositivo:

Art. 555. A doação pode ser revogada por ingratidão do
donatário, ou por inexecução do encargo.  

Ora, se o doador consentiu com a doação,
também  considerou  que  houvera  ingratidão  da  donatária  suficiente  para
motivar o ajuizamento da demanda anulatória, demonstrando arrependimento
em razão do abandono da donatária após o negócio jurídico, sendo esta outra
circunstância relevante para o exame da causa.

A  abandono  da  demandada pode  ser
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considerada  como  motivo  de  ingratidão,  pela  interpretação  que  se  pode
realizar do art. 555, inc. IV, do Código Civil, que assim dispõe:

Art.  557:  Podem  ser  revogadas  por  ingratidão  as
doações:
I - Se o donatário atentou contra a vida do doador ou
cometeu crime de homicídio doloso contra ele:
II - se cometeu contra ele ofensa física:
III - Se o injuriou gravemente ou o caluniou:
IV -  Se,  podendo ministrá-los,  recusou  ao doador  os
alimentos de que este necessitava.

Nesse sentido, colhe-se o julgado:

APELAÇÃO  CÍVEL.  REVOGAÇÃO  DE  DOAÇÃO.
INGRATIDÃO DO DONATÁRIO. Aceitando a doação, o
donatário contrai, para com o doador, uma obrigação
de  ordem  moral,  e,  no  caso,  também  jurídica,  que
consiste, basicamente, em abster-se de fazer certos atos
que  constituiriam  desapreço  e  prova  de  ingratidão,
devendo demonstrar consideração e cuidado para com
aquele que o agraciou. Restando comprovada conduta
agressiva do réu para com a autora, consubstanciada em
ofensas graves, além de ameaças e abandono material e
moral,  impõe-se  a  revogação  do  ato.  Prejudicado  o
agravo  retido  da  autora.  APELAÇÃO  DESPROVIDA.
AGRAVO RETIDO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº
70003679388,  Décima  Oitava  Câmara  Cível,  Tribunal
de  Justiça  do  RS,  Relator:  André  Luiz  Planella
Villarinho, Julgado em 28/08/2003) 

Diante de todo o contexto,  compreende-se
que as circunstâncias dos autos constituem motivo suficiente para desfazer o
negócio jurídico celebrado, impondo-se a sua revogação. 

Mediante  tais  considerações,  DOU
PROVIMENTO ao recurso, para julgar procedente o pedido de declaração de
nulidade da doação em registro de imóvel em favor da apelada no “Serviços
Notariais e de Registros” do Município de Aroeira, em escritura transcrita sob
nº R.9-447, folhas 93v./44, dos livros 2/C e 2/Q, conforme certidão expedida à
fl. 15. Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial. 

Expeça-se  ofício ao  Cartório  mencionado,
determinando  o  cancelamento  do  registro  do  referido  negócio  jurídico  na
matrícula do imóvel. 

Presidiu a  sessão  o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. 
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Participaram do julgamento o Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho e  o Exmo. Dr.  João Batista Barbosa, Juiz de Direito convocado, com
jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira.

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, 07 de abril de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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