
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.0002110-90.2011.815.0131.
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza.
Origem : 4ª Vara da Comarca de Cajazeiras.
Apelante : Francisco Alves do Nascimento. 
Advogado : Vanderlanio de Alencar Feitosa.
Apelado : Leonardo de Figueiredo Morais e outros.
Advogado : Geraldo Queiroga da Silva.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  ANULAÇÃO
DE  CONTRATO  DE  COMPRA E  VENDA DE
IMÓVEL  C/C  ANULAÇÃO  DE  REGISTRO
PÚBLICO.  BEM  IMÓVEL  VENDIDO  EM
DUPLICIDADE.  TÍTULO NÃO REGISTRADO
EM  CARTÓRIO  PELO  AUTOR.
ADQUIRENTES  POSTERIORES  QUE
EFETURAM  O  REGISTRO  IMOBILIÁRIO.
ART. 1.245 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO DE
LEGALIDADE  E  LEGITIMIDADE  DO
REGISTRO  PÚBLICO.  QUESTÃO  QUE
DEVERÁ  SER  RESOLVIDA  POR  MEIO  DE
PERDAS E DANOS. DESPROVIMENTO. 

-  No ordenamento jurídico pátrio, a  propriedade de
bens  imóveis  não  é  adquirida  mediante  a  simples
celebração de contrato de compra e venda, o qual cria
apenas uma relação jurídica de natureza obrigacional
entre os contratantes, ou seja, de efeitos limitados as
próprias partes.

-  O  negócio  jurídico  e  a  aquisição  da  propriedade
apenas  se  aperfeiçoa  quando  o  título  é  levado  a
registro no cartório de imóveis, gerando, a partir de
então, efeitos perante terceiros.

-  In casu, em que pese o ora apelante tenha firmado o
contrato  de  compra  e  venda  em  primeiro  lugar,
inclusive  quitando  o  valor  integral  do  mesmo,  não
registrou o título em cartório, e, por isso, não adquiriu
a propriedade do referido bem, pois o registro público
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seria o único meio hábil a transferir-lhe a titularidade
do direito reclamado, por ato de vontade inter-vivios. 

-  Destarte,  o  negócio  jurídico  celebrado  pelo  autor
garantiu-lhe apenas direitos pessoais, ao passo que os
registros celebrados pelos apelados lhes asseguraram
o direito real de propriedade sobre o bem imóvel e,
por consequência, o domínio do mesmo. 

- Dessa forma, é que se entende que os compradores
posteriores agiram de boa-fé ao adquirir o bem, uma
vez  que  não  tinham  ciência  a  respeito  da  prévia
alienação do imóvel, não existindo vício que macule
o registro da compra e venda efetuado na matrícula
do imóvel em discussão.

- O apelante poderá buscar a  reparação pelos danos
sofridos  mediante  ação  indenizatória,  em  face  da
responsável pela duplicidade da venda do bem, caso a
pretensão não tenha sido atingida pela prescrição.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária,  negar  provimento à apelação e dar provimento parcial  ao
reexame conhecido de ofício, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Francisco Alves do
Nascimento desafiando a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara
da Comarca de Cajazeiras,  nos autos da  Ação Ordinária de Anulação de
Contrato  de  Compra  e  Venda  de  Imóvel  c/c  Anulação  de  Registro
Público, movida pelo ora apelante, em face da  Imobiliária Santa Edwiges
Ltda., representada por Maria Suzana Primo Parente e José Ailton Parente
Alencar,  bem  como  contra  Francinaldo  Alexandre  Campos,  Marilene
Pereira da Costa e Leonardo de Figuiredo Moraes.  

O autor  ajuizou a  ação anteriormente mencionada,  aduzindo,
em síntese, que, em 19 de março de 1982, através de Instrumento Particular de
Compra e Venda, adquiriu junto à imobiliária  Santa Edwiges Ltda. um terreno
com  as  seguintes  especificações:  “LOTE  01  (UM);  QUADRA  09,
DIMENSÕES 397,00 M²; VALOR Cr$ 166.950,00 (cento e sessenta e seis mil
novecentos  e  cinquenta  cruzeiros);  LIMITES  AO NORTE:  TERRENO DE
FRANCISCO  VIEIRA;  AO  SUL:  LOTE  02  DA  MESMA  QUADRA.  AO
LESTE:  RUA  “A”  E  AO  OESTE  COM  O  TERRENO  DE  FRANCISCO
VIEIRA”.

Asseverou, pois, que o negócio se realizou pelo preço justo e
acertado, tendo adimplido com a integralidade do valor do bem da seguinte
forma:  “Cr$  8.347,00  (oito  mil  trezentos  e  quarenta  e  sete  cruzeiros),
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recebidos como sinal e princípio do pagamento; e o saldo em 30 parcelas
sucessivas de Cr$ 5.287,00 (cinco mil duzentos e oitenta e sete cruzeiros)”.  

Narrou que,  no  entanto,  a  imobiliária  promovida  revendeu a
terceiros o bem imóvel em disceptação, causando-lhe perdas e prejuízos.

Alega que o terreno fora vendido pela imobiliária ao promovido
Leonardo  de  Figueiredo  Moraes  e  que,  posterirmente,  este  o  vendeu  para
Francinaldo Alexandre Campos e Marilene Pereira da Costa.

Por fim, requereu a anulação de compra e venda firmada entre a
primeira  requerida  e  o  segundo  promovido,  bem  como  aos  terceiros
promovidos. Pugnou, ainda, para que o imóvel objeto da lide fosse registrado
em seu nome.

Citadas as partes promovidas, apenas Leonardo de  Fiqueiredo
Moreira  apresentou  contestação  (fls.  72),  arguindo,  preliminarmente,  sua
ilegitimidade passiva por não ser mais o proprietário do referido terreno, tendo
adquirido-o e revendido o mesmo a um terceiro. No mérito, asseverou que a
aquisição e revenda do bem imóvel ocorreu dentro da legalidade.  

Réplica impugnatória às fls. 73/75.

Sobreveio sentença (fls. 75/77), por meio da qual o douto juízo
singular  julgou  a  demanda  improcedente,  extinguindo  o  processo  com
resolução de mérito, nos seguintes termos:

“(...)  Não  se  pode  postular  direito  real,  com  a
consequente anulação de escritura, já que tal direito
não existe, ante a ausência de inscrição no registro
imobiliário. A questão poderá ser resolvida, repita-
se,  sob  a  ótica  do  direito  do  autor.  O  segundo  e
terceiro  promovidos,  por  exemplo,  não  tinha como
saber da venda efetivada, já que não fora registrada
em cartório.
Ante  todo  o  exposto,  com  base  na  fundamentção
acima elucidada e com fulcro no art. 269, I do CPC,
julgo  improcedente  o  processo,  com  resolução  do
mérito.” 

Inconformado, o autor interpôs recurso apelatório (fls.80/83),
alegando, em resumo, que “trata-se o promovente de possa semi-analfabeta,
agricultor de origem rudimentar e idosa com mais de 76 (setenta e seis) anos
que fora induzido ao erro pela Imobiliária demandada que, ao término do
pagamento,  quando  procurada  pelo  promovente  afirmou,  através  de  seus
representante,  não  haver  nenhum  procedimento  a  ser  feito  quanto  à
transferência do imóvel, que segundo a demandada vendedora já estava em
nome do promovente.”  

Neste contexto, assevera que as partes promovidas devem ser
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condenadas a restituir  que receberam, sob pena de enriquecimento ilícito.

Por  fim, pugna pelo  provimento do recurso,  a  fim de  que a
demanda seja julgada procedente, anulando-se a escritura de compra e venda
firmada entre a imobiliária e o Leonardo de Figueiredo Moraes, bem como
entre este e os terceiros promovidos; determinando-se, ainda, que o imóvel
objeto da lide seja efetuado no mome do autor.  

A  Procuradoria  de  Justiça,  através  da  Dra.  Tatjana  M.  N.
Lemos,  pugnou pelo prosseguimento do feito sem a intervenção meritória do
Órgão Ministerial.

É o relatório.

VOTO. 

Conforme narrado, o apelante se insurge contra sentença que
julgou improcedente os pedidos deduzidos em  juízo, voltados à anulação de
escritura pública de compra e venda registrada  em  cartório  pelo segundo e
terceiros  apelados,  a  qual  tinha  como  objeto  um  terreno  anteriormente
alienado ao apelante.

Neste contexto, cumpre, inicialmente, gizar o que preconiza o
art. 1245 do Código Civil, vejamos:

“Art.   1.245.   Transfere-se   entre   vivos   a
propriedade   mediante   o  registro  do  título
translativo no Registro de Imóveis.
§   1o   Enquanto   não   se   registrar   o   título
translativo,  o  alienante continua a ser havido como
dono do imóvel.
§  2o  Enquanto  não  se  promover,  por  meio  de
ação   própria,   a  decretação  de  invalidade  do
registro, e o respectivo cancelamento,  o adquirente
continua a ser havido como dono do imóvel”.

Como  se  pode  ver,  no  ordenamento  jurídico  pátrio,  a
propriedade de bens imóveis não é adquirida mediante a simples celebração de
contrato  de  compra  e  venda,  o  qual  cria  apenas  uma  relação  jurídica  de
natureza  obrigacional  entre  os  contratantes,  ou  seja,  de  efeitos  limitados
apenas às próprias partes.

O  negócio  jurídico  e  a  aquisição  da  propriedade  apenas  se
aperfeiçoa quando o título é levado a registro no cartório de imóveis, gerando,
a partir de então, efeitos perante terceiros.   

A respeito  do  tema,   trago  à  baila  a   elucidativa   lição  de
Cristiano  Chaves  de  Farias  e Nelson Rosenvald (In Curso  de Direito Civil.
V.  5. Reais.  8ª  ed.  Salvador:  Juspidivm, 2012, p. 364):
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“Sem  registro  não  se  adquire,  inter  vivos,  a
propriedade  do  bem imóvel  (art.  1.245  do  CC).
Não  basta  o  título  para  gerar  efeito translativo
(v.g., escritura pública,  instrumento particular, carta
de  sentença   e   formal   de   partilha),   pois
determinante   é   o   modo  aquisitivo,  ou  seja,  o
registro. Em  nosso  sistema,  o  título  simplesmente
serve  de  causa  à  futura aquisição  de  propriedade,
pois  nosso  ordenamento  jurídico, diversamente  do
francês,   não   reconhece   força   translativa   aos
contratos.  É  fundamental  a  intervenção  estatal,
realizada  pelo oficial  do  Cartório  Imobiliário.  O
modo  de  aquisição  é  o  fato jurídico  que  vincula
o  direito  de  propriedade  ao  adquirente  do título.
O registro exerce dupla eficácia: constitui e publica o
direito  real.  O  negócio   jurídico  ainda  não
registrado produz apenas um direito obrigacional  –
o   outorgante   é   obrigado   a   transferir   a
propriedade (obrigação de dar). 
(...)
Ao  se  afastar  do  sistema  francês,  recusando  a
concepção  da constituição  da  propriedade  pelo
simples   consenso,   o   sistema  brasileiro  deseja
evidenciar  que  a  autonomia  provada  isoladamente
não  produz  efeitos  aquisitivos  no  mundo  dos
direitos   reais.   O legislador  quis   prestigiar   os
princípios  da  segurança  no  tráfico jurídico  e  a
tutela   da   confiança   de   terceiros,   com   a
concessão   de  todas   as   consequências   do
nascimento  do  direito  real,  como  a oponibilidade
erga   omnes,   a   sequela   e   o   direito   de
preferência.” 

In casu, em que pese o ora apelante tenha firmado o contrato de
compra  e  venda em primeiro  lugar,  inclusive  quitando o  valor  integral  do
mesmo,  não  registrou  o  título  em  cartório,  e,  por  isso,  não  adquiriu  a
propriedade do referido bem, tendo em vista que o registro público seria o
único meio hábil a transferir-lhe a titularidade do direito reclamado, por ato de
vontade inter-vivios. 

O negócio  jurídico  celebrado  pelo  autor  garantiu-lhe  apenas
direitos  pessoais,  ao passo que  os  registros celebrados pelos  apelados lhes
assegurou  o  direito  real  de  propriedade  sobre  o  bem  imóvel  e,  por
consequência, o domínio do mesmo. 

Dessa forma, é que se entende que os compradores posteriores
agiram  de  boa-fé  ao  adquirir  o  bem,  uma  vez  que  não  tinham  ciência  a
respeito da prévia alienação do imóvel.

Destaca-se, por oportuno, que não há nos autos qualquer indício
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de que os adquirentes posteriores tenham agido de má-fé, ônus que caberia ao
autor comprovar, uma vez que esta não se presume, sobretudo no caso em
disceptação em que o legislador pátrio condicionou a aquisição de direitos
reias ao registro do título, momento em que se dá publicidade ao mesmo, e
que, somente a partir de então, pode-se  falar em presunção de conhecimento
geral.

O Tribunal da Cidadania já se posicionou acerca da matéria,
senão vejamos:

“AÇÃO RESCISÓRIA.  AÇÃO ANULATÓRIA DE
CONTRATO  DE  COMPRA  E  VENDA  DE
IMÓVEL.  DUPLA  VENDA  DO  MESMO
IMÓVEL  POR  PROCURADORES
DIFERENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
ART. 1.321 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DO
ART.  460  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
INOCORRÊNCIA.  PRESERVAÇÃO  DA
VALIDADE  E  EFICÁCIA  DO  CONTRATO
REGISTRADO  EM  PRIMEIRO  LUGAR  NO
OFÍCIO  DO  REGISTRO  IMOBILIÁRIO.
IMPROCEDÊNCIA.
1.  Pretensão de  rescisão  de  acórdão  desta  Corte
que, ao dar provimento a recurso especial, julgou
improcedente  pedido de anulação de escritura de
compra e venda de imóvel.
2.  Inocorrência  de  violação  ao  artigo  460  do
Código de Processo Civil  quando a pretensão da
parte autora é desacolhida por outros fundamentos
distintos dos apontados como causa de pedir. 
3.  Ausência  de violação ao art.  1.321 do CC/16,
pois  o  acórdão  rescindendo  não  reconheceu  a
invalidade do negócio celebrado entre o autor e o
antigo procurador do casal proprietário do imóvel,
afirmando apenas que o fato de ter agido de boa-fé
não  é  razão  suficiente  para  anulação  de  outra
escritura  pública  de  compra  e  venda  lavrada
acerca  do  mesmo  bem  imóvel,  mas  levada  com
primazia  a  registro  no  cartório  do  registro
imobiliário, estando também o adquirente de boa-
fé.
4. Simples aplicação pelo acórdão rescindendo da
velha máxima de que quem não registra não é dono
(art. 533 do CC/16, atual art. 1245 do CC/2002).
5.  AÇÃO  RESCISÓRIA  JULGADA
IMPROCEDENTE. 
Relator(a).  Ministro  PAULO  DE  TARSO
SANSEVERINO (1144). Revisor(a) Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI (1145).  Órgão Julgador: S2 -
SEGUNDA  SEÇÃO.  Data  do  Julgamento:
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14/12/2011.  Data  da  Publicação/Fonte:  DJe
01/02/2012”. (grifo nosso).

No mesmo sentido, vejamos julgados dos Tribunais Pátrios, in
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE ANULAÇÃO DE
ATO JURÍDICO C.C. PERDAS E DANOS. VENDA
DE  IMÓVEL  A  DUAS  PESSOAS  DISTINTAS.
BOA-FÉ  NA  CELEBRAÇÃO  DO  NEGÓCIO
JURÍDICO.  AUSÊNCIA  DE  VÍCIOS.
MANUTENÇÃO  DO  REGISTRO.  RECURSO
IMPROVIDO. "Se  duas  distintas  pessoas,  por
escrituras diversas, comprarem o mesmo imóvel, a
que primeiro levar a sua escritura a registro é que
adquirirá  o  seu  domínio.  É  o  prêmio  que  a  Lei
confere a quem foi mais diligente. " (STJ, Recurso
Especial  nº  1996/0051568-9).  (TJ-MS;  AC-Or
2011.019523-1/0000-00; Dourados; Quarta Câmara
Cível;  Rel.  Des.  Josué  de  Oliveira;  DJEMS
16/07/2012; Pág. 43)”. (grifo nosso).

"APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO DE ANULAÇÃO DE
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA.
BEM  IMÓVEL  VENDIDO  A  DUAS  PESSOAS.
PREVALÊNCIA  DAQUELA  QUE  EFETUOU  O
REGISTRO IMOBILIÁRIO.  ART. 1.245 ,  CC/02 .
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DA  MÁ-FÉ.
PRESUNÇÃO  DE  LEGALIDADE  E
LEGITIMIDADE  DO  REGISTRO  PÚBLICO.
QUESTÃO  QUE  SE  RESOLVE  EM  PERDAS  E
DANOS,  EM  FACE  DOS  HERDEIROS  DA
ALIENANTE. 1.  Cuida-se  de  apelação  cível
interposta  contra  a  sentença  que  julgou
improcedentes  os  pedidos  deduzidos  em  juízo,
voltados à anulação de escritura pública de compra e
venda registrada em cartório pela terceira apelada,
mas relativa a bem imóvel alienado anteriormente ao
apelante.  2.  A propriedade  de  bens  imóveis  não  é
adquirida  mediante  a  simples  celebração  de  um
contrato de compra e venda. O negócio jurídico cria
apenas  uma  relação  jurídica  de  natureza
obrigacional  entre  os  contratantes  (eficácia  inter
partes),  gerando mera expectativa de aquisição da
propriedade. Para a perfectibilização do negócio e a
aquisição  do  direito  real  de  propriedade  (eficácia
erga  omnes),  faz-se  necessário  que  o  título  seja
levado a registro em cartório imobiliário, como prevê
o art. 1.245 , do CC/02 . 3. A despeito das alegações
do apelante, não é possível vislumbrar, nos cadernos
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processuais, prova de que a terceira apelada tinha
conhecimento  da  promessa  de  compra  e  venda
preexistente,  sendo  certo  que  a  má-fé  não  se
presume. Restando incólume, portanto, a presunção
de  legalidade  e  legitimidade  do  registro  público,
afigura-se  inquestionável  a  validade  do  ato  de
aquisição  de  propriedade  pela  terceira  apelada,
restando ao apelante buscar a reparação por perdas
e  danos  em  face  dos  herdeiros  da  antiga
proprietária,  nos  limites  da  herança. Apelo
improvido. Sentença mantida”. Classe : Apelação n.º
0000088-75.2007.8.05.006.Foro de Origem : Foro de
comarca  Coração  De  Maria.  Órgão  :  Terceira
Câmara Cível.  Relator(a) :  Desª.  Rosita Falcão de
Almeida Maia”. (grigo nosso).

Neste trilhar de ideias, verifica-se que os apelados Leonardo de
Figueiredo  Moraes,  Francinaldo  Alexandre  Campos  e  Marilene  Pereira  da
Costa,  adquiriram validamente  a propriedade do bem  imóvel, não existindo
vício  que  macule  o  registro  da  compra  e  venda  efetuado  na  matrícula  do
imóvel em discussão.

Ao apelante, resta, pois, buscar a  reparação por perdas e danos
em  face da recorrida Imobiliária Santa Edwiges LTDA, responsável, ao que
parece, pela venda em duplicidade do bem objeto desta lide.  

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo
todos os termos da sentença de instância primeva,  com a  ressalva de que o
apelante  poderá  buscar  a   reparação  pelos  danos  sofridos  mediante  ação
indenizatória, em face da responsável pela duplicidade da venda do bem, caso
a pretensão não tenha sido atingida pela prescrição.

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite
Urquiza, juiz convocado, com jurisdição limitada, em substituição ao Exmo.
Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, a Exma Desa. Maria das Neves do
Egito de Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos. 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, 24 de março
de 2015.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado - Relator
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