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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA DE
NULIDADE ABSOLUTA DE NEGÓCIO JURÍDICO E
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA. SIMULAÇÃO
DE  NEGÓCIO  JURÍDICO.  NECESSIDADE  DE
PROVA DO  VÍCIO.  AUSÊNCIA.  ART.  333,  I,  DO
CPC.  VALIDADE  DO  NEGÓCIO  JURÍDICO.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA INEXISTENTE.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

-  (…)  a  simulação  consiste  num  desacordo
intencional  entre  a  vontade interna e a  declarada,
para  criar,  aparentemente,  um  ato  negocial  que
inexiste, ou para ocultar, sob determinada aparência,
acordo  ilícito,  o  que  acarretaria  a  invalidade  do
negócio.

-Responsabilidade  civil  ação  de  indenização  por
dano  material  e  moral  furto  de  motocicleta  em
estacionamento  de  shopping  center  ausência  de
prova inversão do ônus da prova. Desnecessidade.
Dever do autor de comprovar os fatos constitutivos
de seu direito (art.  333,  I,  do CPC) improcedência
mantida.  Recurso improvido. (TJSP; APL 0113585-
49.2008.8.26.0002;  Ac.  6954148;  São  Paulo;
Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José
Carlos  Ferreira  Alves;  Julg.  20/08/2013;  DJESP
11/09/2013) 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por  unanimidade,  DESPROVER  o Apelo,  nos  termos  do  voto  do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 204.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Diego Silva Souza e

Geralda Figueiredo Silva contra a sentença de fls. 169/173 proferida pelo Juízo

da  8ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande, nos autos da Ação

Declaratória  de  Nulidade  Absoluta  de  Negócio  Jurídico  e  Indenização  por

Benfeitoria  em  face  da  José  Thomé  de  Sousa  e  outras,  que  julgou

improcedente o pedido, porquanto não sobejou comprovado que os negócios

jurídicos, os quais se pretendiam a declaração de nulidade, padeciam de vício

que os maculassem.

Na peça inicial (fls. 02/07), os Recorrentes alegam, em suma,

que Geralda Figueiredo Silva e seu falecido marido Ozimar Thomé de Souza

construíram uma casa dentro do sítio de propriedade do Promovido, o senhor

José Thomé de Souza, pai de Ozimar. Além disso, alegam que, após a morte

de  Ozimar,  o  Recorrido  vendeu  seu  imóvel  sem  que  indenizasse  os

Recorrentes pela benfeitoria realizada dentro do sítio, que corresponde à casa

construída com dinheiro próprio. Ainda em suas razões, afirma que o dinheiro

obtido com a venda do sítio supracitado, foi doado para cada uma das demais

Promovidas, a senhora Maria do Socorro de Souza Silva (filha de José Thomé

e irmã de Ozimar) e Rosilene de Souza Silva (filha de Maria do Socorro e neta

de José Thomé), para que cada uma delas comprasse um terreno, tudo isso

com  o  objetivo  de  excluir  os  Promoventes  da  futura  herança  do  Sr.  José

Thomé. Por  fim,  alegam que José Thomé comprou um determinado imóvel

quando seus filhos ainda eram crianças, entretanto, aquele registrou a compra

apenas no nome de Maria do Socorro – que, a época, possuía oito anos de

idade – excluindo mais uma vez Ozimar.

Sendo  assim,  pugnam pela  anulação  dos  negócios  jurídicos

supostamente  simulados  pelo  Promovido,  bem  como  a  indenização  pela

realização de benfeitoria.

Em sua Contestação (fls. 35/43), os Promovidos afirmam que o

caso em tela  trata  de herança de pessoa viva,  situação essa vedada pelo
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sistema jurídico brasileiro.  Ademais,  alegam que a benfeitoria pleiteada não

deve prosperar, tendo em vista que a construção da casa no terreno do Sr.

José Thomé teria sido feita com os seus recursos e não com os da Recorrente.

Quanto a compra dos terrenos em nome de Maria do Socorro e de Rosilene,

aquela teria  sido feita com recursos próprios,  sem nenhuma ajuda de José

Thomé. Por fim, aduz que o imóvel registrado no nome de Maria do Socorro,

quando esta possuía apenas oito anos de idade, foi fruto de uma doação do

seu  avô  e  não  do  seu  pai.  Sendo  assim,  pugna  pela  improcedência  dos

pedidos e pela condenação do Promovente ao ônus da sucumbência.

Em  sua  sentença  (fls.169/173),  o  magistrado  a  quo julgou

improcedente o pedido dos Autores tendo em vista que estes não conseguiram

demonstrar  nos autos que  os negócios jurídicos,  os quais se pretendiam a

declaração de nulidade, padeciam de vício que os maculassem.

Em sua Apelação (175/181), limita-se a ratificar os argumentos

da inicial, pugnando, por fim, pela concessão dos pedidos supracitados.

Contrarrazões apresentadas às fls. 185/189.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 195/196, não opinou sobre o

mérito.

É o relatório.

VOTO

A  simulação  consiste  num  desacordo  intencional  entre  a

vontade interna e a declarada, para criar, aparentemente, um ato negocial que

inexiste,  ou  para  ocultar,  sob  determinada  aparência,  acordo  ilícito,  o  que

acarretaria a invalidade do negócio.

Vejamos o que preceitua o art. 167 da Lei Substantiva Civil:

“É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que
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se dissimulou, se válido for na substância”

No caso concreto, o cerne da querela reside em aferir se restou

comprovada a simulação do contrato de doação com roupagem de compra e

venda,  o  que  induziria  na  nulidade  do  pacto  de  alienação  dos  imóveis

adquiridos pelas Promovidas.

Compulsando  os  autos,  percebe-se  que  os  Recorrentes  em

nenhum  momento  trouxeram  aos  autos  provas  que  demonstrem  o  fato

constitutivo  do  seu  direito,  conforme o  inciso  “I”  do  art.  333  do  Código  de

Processo Civil1.

Muito  embora  tenham dito  que o Sr.  José Thomé vendeu a

propriedade onde morava para comprar dois terrenos, um para sua filha e outro

para sua neta, não existem nos autos provas de que os imóveis descritos nas

certidões de fls. 26 e 27, adquiridos por Maria do Socorro e por Rosilene, são

frutos de uma simulação com José Thomé.

De fato, não podemos ignorar que o Sr. José e sua esposa Sra.

Maria do Carmo venderam o sítio onde moravam ao Sr. José Carlos Salvino

Farias, conforme certidão de fl. 19. Entretanto, não há como demonstrar que o

dinheiro advindo desta venda foi usado para financiar a compra dos terrenos

supracitados.

Ademais,  resta  demonstrado  nos  autos  que  a  Sra.  Rosilene

Souza vendeu um terreno na cidade de São José da Mata (fl.  71) de valor

idêntico  àquele  comprado à fl.  27,  R$ 5.000,00 (cinco mil  reais),  tese  esta

levantada para demonstrar que seu avô em nada lhe ajudou na compra do

imóvel no Loteamento Vale do Amanhecer no Município de Puxinanã.

Quanto  ao  terreno  supostamente  doado  à  Sra.  Maria  do

Socorro (fl. 24), quando esta ainda era uma criança, também não existe nos

autos nenhuma comprovação de que houve simulação no negócio jurídico. Os

Promoventes  poderiam  facilmente  comprovar  suas  alegações  trazendo  aos

1 Art. 333. O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
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autos a certidão vintenária do referido imóvel, demonstrando, assim, quais os

antigos proprietários do bem para esclarecer se de fato houve a doação ou a

compra. Ademais, o Sr. José Thomé alega que o dinheiro para a compra do

terreno em questão foi uma doação do avô da criança, e em nenhum momento

dos autos os Recorrentes desconstituíram tal afirmação.

Quanto às benfeitorias realizadas no imóvel de matrícula R1-

5.271 (fl. 19), mais uma vez os Promoventes não conseguiram demonstrar por

meio de documentos ou testemunhas que, de fato, realizaram qualquer tipo de

construção ou melhoramento no imóvel.

Nessa senda, tenho que em momento algum os Promoventes

fizeram, satisfatoriamente, prova de suas afirmações.

Sobre  o  tema,  transcrevo  os  seguintes  precedentes
jurisprudenciais:

Responsabilidade civil ação de indenização por dano
material  e  moral  furto  de  motocicleta  em
estacionamento  de  shopping  center  ausência  de
prova inversão do ônus da prova. Desnecessidade.
Dever  do  autor  de  comprovar  os  fatos
constitutivos de seu direito (art. 333, I, do CPC)
improcedência  mantida.  Recurso  improvido.
(TJSP;  APL  0113585-49.2008.8.26.0002;  Ac.
6954148;  São  Paulo;  Segunda  Câmara  de  Direito
Privado; Rel. Des. José Carlos Ferreira alves; Julg.
20/08/2013; DJESP 11/09/2013) 

E:

CONSUMIDOR.  INDENIZATÓRIA.  PAGAMENTO
DE  VALOR  DIVERSO,  INFERIOR  AO  DEVIDO.
INSCRIÇÃO  NEGATIVA.  AUSÊNCIA  DE  PROVA.
MERAS CARTAS. DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 333, I,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DEIXADA AO
OBLÍVIO.  DANO  MORAL  NÃO  EVIDENCIADO.
Dívida  adimplida  através  de  depósito  não
identificado,  em  conta  corrente  da  empresa
cobradora,  com  valor  inferior  ao  devido.  Como  é
cediço, cabe a quem alega a comprovação dos fatos
constitutivos  de  seu  direito,  sendo  certo  que  a
inscrição  em  órgãos  restritivos  pode  ser
demonstrada  com  a  simples  juntada  de  certidão
emitida pelo arquivista. Tal prova, por evidente, é de
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facílima produção, de modo que, no ponto, inviável a
inversão  do  encargo,  porquanto  qualquer  pessoa
pode  obter  o  documento,  bastando  o
comparecimento  nos  órgãos  responsáveis  pelo
arquivamento  do  registro  desabonatório.  Portanto,
sem que aos autos tenha vindo qualquer evidência
da  negativação  descrita  na  exordial,  além  das
comunicações prévias, as quais não se prestam ao
fim  pretendido,  de  rigor  o  afastamento  da
indenização  fixada  na  origem.  Ademais,  existente,
ainda  que  em  parte,  o  débito,  descabe  falar  em
ilegalidade  do  gravame  levado  a  efeito.  Recurso
improvido. (TJRS; RecCv 34811-39.2013.8.21.9000;
Santo Ângelo; Segunda Turma Recursal Cível; Relª
Desª Fernanda Carravetta Vilande; Julg. 04/09/2013;
DJERS 10/09/2013) 

Pelo exposto,  DESPROVEJO o Recurso Apelatório, mantendo

a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz  convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo. Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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