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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FA-
ZER. DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. PEDIDO DE
RETIFICAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA FORMU-
LADO NA EXORDIAL PELO MUNICÍPIO DE CAJA-
ZEIRAS.  EQUÍVOCO  NO  REGISTRO  DA  METRA-
GEM.  SENTENÇA  QUE  JULGOU  PROCEDENTE  A
PRETENSÃO  AUTORAL.  IRRESIGNAÇÃO  RECUR-
SAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DO  DECI-
SUM COM O ESTEIO PROBATÓRIO COLACIONA-
DO AO ENCARTE PROCESSUAL. INSUBSISTÊNCIA
DE  ARGUMENTOS.  DECISÃO  PROLATADA  PELO
JUÍZO  A QUO COM BASE NAS PROVAS APRESEN-
TADAS NOS AUTOS.  PROMOVIDOS QUE ENCAM-
PAM  A  TESE  DE  PERSEGUIÇÃO  POLÍTICA.  INO-
CORRÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DE PARECER  MINIS-
TERIAL  COMO  RAZÕES  DE  DECIDIR.  FUNDA-
MENTAÇÃO  PER RELATIONEM.  POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUS-
TIÇA.  NOVO  ACORDO  CELEBRADO  ENTRE  AS
PARTES.  HOMOLOGAÇÃO  INDEFERIDA.  AJUSTE
QUE NÃO PRESERVA, DIAMETRALMENTE, AS ME-
DIDAS DA PROPRIEDADE CEDIDA. INEXEQUIBILI-
DADE  DE  CONCESSÕES,  EM  JUÍZO,  QUANTO  À
DOAÇÃO  DE  TERRENO  MUNICIPAL.  MANUTEN-
ÇÃO DO DECRETO SENTENCIAL. DESPROVIMEN-
TO DO APELO.

-  Da análise  dos autos,  verifico que as reais  dimensões  do
imóvel doado são aquelas descritas na exordial, haja vista a
existência, à fl. 10, de Termo de Rerratificação registrado em
cartório pelos próprios promovidos, corroborando a informa-
ção disposta na proemial no que diz respeito às delimitações
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do bem, quais sejam, 17,00m norte/sul e 27,00m leste/oeste.
Com efeito, não há a possibilidade de concessões em Juízo
quanto à doação de terreno público pelo Município, porquan-
to o ajuste firmado entre as partes não preserva, diametral-
mente, as medidas da propriedade cedida, razão pela qual não
homologo o acordo de fls. 224/225. 

- Ao contrário do que foi suscitado na irresignação recursal, o
Juízo  de origem firmou o seu entendimento  com base nas
provas produzidas nos autos, tendo ponderado, de forma in-
trínseca, o conteúdo comprobatório apresentado pelas partes,
os fatos constitutivos do direito autoral e os argumentos ex-
pendidos na defesa dos promovidos.

- Não há que se falar em perseguição política na conjuntura
dos autos, posto que os promovidos não apresentaranm mo-
dus probandi no processo de que a demanda se originou por
tal intento.

-  É possível, acaso o julgador concorde com os fundamentos
do Parecer Ministerial, utilizá-los também como razão de de-
cidir.

-  Julgamento  objeto  do  Informativo  de  Jurisprudência  nº
0517, proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ACLA-
RATÓRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECI-
PADA DE PROVA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMEN-
TO  INDUSTRIAL.  MOTIVAÇÃO  PER  RELATIONEM.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É legítima a ado-
ção da técnica de fundamentação referencial (per relatio-
nem), utilizada quando há expressa alusão a decisum ante-
rior ou parecer do Ministério Público,  incorporando, for-
malmente,  tais  manifestações  ao  ato  jurisdicional.  (REsp
1263045/PR,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 05/03/2012) 2. (...) 3.
Ademais  disso,  no caso em concreto,  o acórdão recorrido
abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais
para o deslinde da controvérsia, conforme se pode verificar
às fls 366/368 dos autos. 4. Embargos de declaração rejeita-
dos.” (EDcl no AgRg no AREsp 94.942/MG, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, jul-
gado em 05/02/2013, DJe 14/02/2013) – Grifei.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.
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ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

O Município de Cajazeiras, devidamente qualificado nos autos, propôs Ação
de Obrigação de Fazer em face de Eriberto de Sousa Maciel e Outros, igualmente identifi-
cados, objetivando a retificação na escritura pública de doação do imóvel, onde há o funciona-
mento do “Educandário Pequeno Sorriso”, em virtude de equívoco no registro da metragem. 

Nas razões da exordial, a referida Edilidade informou que, muito embora tenha
se firmado “Termo de Re-Ratificação”, em data de 14 de junho de 2000, pelos promovidos,
juntamente com os representantes da Escola Janduy Carneiro, através do qual foi atestado o
comprometimento na correção das dimensões apostas na documentação averbada em cartório,
aqueles ainda não cumpriram, de modo voluntário, o que foi ajustado em momento predeces-
sor, tendo ultrapassado, à época do ajuizamento da ação, um interregno correspondente a 09
(nove) anos, razão pela qual ingressou com a demanda. 

O Juízo a quo julgou procedente a pretensão autoral (fls. 190/192), sob os se-
guintes termos:

“(…) JULGO PROCEDENTE o pedido e  DETERMINO que os
promovidos retifiquem a escritura pública de doação do imóvel re-
gistrado no Livro 119, fls. 08/08v, do Cartório do 1º Ofício desta
Comarca e Registro R-1, MATRÍCULA Nº 8.714, Livro 2-AQ, fl.
222, para que conste a metragem: ao ortecom 17,00m, ao sul com
17,00m, ao leste com 27,00m e a oeste com 27,00m, em consonân-
cia com o Termo de Rerratificação de fl. 10. Condeno os promovi-
dos nas custas e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10%
sobre o valor da causa, porém suspensos, em virtude da gratuida-
de judiciária.” - fl. 132

 Apelação Cível manejada pelos demandados às fls. 200/206, pugnando, em
síntese, pela modificação da sentença. Asseveraram que inexistiu alteração nas medidas do
bem doado, tendo informado haver a permanência das dimensões originais. Apontaram con-
trariedade da sentença em relação aos documentos acostados aos autos, a exemplo de escritu-
ras, plantas, cadastros do imóvel junto ao setor de Planejamento da Prefeitura e projeto de lo-
calização do terreno ratificado pelo Procurador Geral do ente municipal. 

Sustentaram que é encargo do cartório a realização das anotações de transação
e insistiram, novamente, na tese de que a conjuntura em pauta trata-se de perseguição política,
argumento que já fora firmado outrora, na peça contestatória.

Contrarrazões apresentadas pelo promovente às fls. 206/207. 

Parecer Ministerial  às fls. 214/219, opinando pelo desprovimento da súplica
apelatória.
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O ente municipal trouxe aos autos, às fls. 224/225, termo de acordo celebrado
entre as partes com o escopo de pôr fim ao presente litígio.

É o relatório. 

VOTO

Inicialmente, registro que, em momento predecessor, às fls. 134/135, já houve
o requerimento da homologação de acordo, indeferido pelo Juiz de primeiro grau na sentença
de fls. 190/192, o qual foi redigido no mesmo sentido, com o escopo de acrescer, na escritura
pública, em favor dos promovidos, parte do imóvel reclamado, para que as dimensões e os
limites sejam consignados da seguinte forma: “ao norte, medindo 17,00m, limitando-se com o
imóvel  de  Maria  Guedes  de  Figueiredo;  ao  sul,  medindo  40,00m,  limitando-se  com  o
aprendizado Janduy Carneiro; e, ao oeste, medindo 27,00m, limitando-se com o imóvel de
Raimundo Gomes Nogueira”.

Da análise dos autos, verifico que as reais dimensões do imóvel doado são
aquelas descritas na exordial,  haja vista a existência,  à fl.  10, de Termo de Rerratificação
registrado em cartório pelos próprios demandados,  corroborando a informação disposta na
proemial no que diz respeito às delimitações do bem, quais sejam, 17,00m norte/sul e 27,00m
leste/oeste.

Com efeito, não há a possibilidade de concessões em Juízo quanto à doação de
terreno público  pelo Município,  porquanto  o ajuste  firmado  entre  as  partes  não preserva,
diametralmente, as medidas da propriedade cedida, razão pela qual não homologo o acordo de
fls. 224/225. 

Pois  bem.  Após  os  esclarecimentos  necessários,  passo  ao  exame  da
irresignação recursal.

O cerne da controvérsia devolvida a esta Corte em sede de apelo reside em
aferir se a magistrada de primeiro grau levou em consideração todas as provas produzidas nos
autos, bem como verificar se, realmente, existiu, nas dimensões originais do imóvel doado,
modificação suficiente a ensejar a determinação de retificação da escritura pública registrada
em cartório, além de observar a suposta ocorrência de perseguição política.

Por  oportuno,  registro  ser  possível,  acaso  o  julgador  concorde  com  os
fundamentos do Parecer Ministerial, utilizá-los também como razão de decidir. Sobre o ponto,
segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL.  OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.  NULIDADE.  MOTIVAÇÃO  PER  RELATIO-
NEM. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente,
não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
2.  O Superior  Tribunal  de Justiça entende possível  a  adoção,
pelo julgador, de motivação exarada em outra peça processual
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juntada aos autos como fundamento da decisão (per relationem),
desde que haja sua transcrição no acórdão.3. Recurso Especial
não provido.  (STJ - REsp 1314518/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe
17/05/2013). (Grifei)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IM-
PROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  CONDENAÇÃO.  TRANSCRI-
ÇÃO DAS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO IN-
CORPORADAS ÀS RAZÕES DE DECIDIR. ALEGADA OFENSA
AO ART. 458, INCISOS II E III, DO CPC. INEXISTÊNCIA. FUN-
DAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DI-
VERGÊNCIA, EM RELAÇÃO À COMPETÊNCIA DA CORTE ES-
PECIAL, CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.
1. A reprodução de fundamentos declinados pelas partes ou pelo
órgão do Ministério Público ou mesmo de outras decisões aten-
dem ao comando normativo, e também constitucional, que impõe
a necessidade de fundamentação das decisões judiciais.  O que
não se tolera é a ausência de fundamentação. Precedentes cita-
dos: HC 163.547/RS, 5.ª Turma, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe
de 27/09/2010; HC 92.479/RS, 5.ª Turma, Rel. Ministro NAPOLE-
ÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 09/03/2009; HC 92.177/RS, 6.ª
Turma, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES - Desembargador
convocado do TJCE -,  DJe de 07/12/2009; HC 138.191/RS,  5.ª
Turma, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe de 07/12/2009; AgRg
no REsp 1186078/RS,  5.ª  Turma,  Rel.  Ministra LAURITA VAZ,
DJe de 28/06/2011; HC 98.282/RS, 5.ª Turma, Rel. Ministro AR-
NALDO ESTEVES LIMA, DJe de 16/11/2009; RHC 15.448/AM,
5.ª Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, DJ de 14/06/2004; HC
27347/RJ, 6.ª Turma, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
DJ de 01/08/2005; HC 192.107/TO, 5.ª Turma, Rel. Ministro GIL-
SON DIPP, DJe de 17/08/20112. (...).” (STJ - EREsp 1021851/SP,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em
28/06/2012, DJe 04/10/2012). (Grifei).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL -  AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL -
DUPLICATA EMITIDA SEM CAUSA - CADEIA DE ENDOSSO -
PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - DE-
VER DE REPARAÇÃO - SENTENÇA - TRANSCRIÇÃO DO PA-
RECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO - MANIFESTAÇÃO NA
QUALIDADE DE FISCAL DA LEI - VIABILIDADE - DEMAIS
ALEGAÇÕES - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - SÚ-
MULA 211/STJ - INCIDÊNCIA. I - (...).  II - A adoção pela sen-
tença dos fundamentos do parecer do Ministério Público na sua
integralidade não viola o disposto nos artigos 131 e 458, inciso
II, do Código de Processo Civil, pois reflete tão-somente a con-
cordância do Juízo com a opinião exarada, a qual foi elaborada
pelo órgão ministerial não na qualidade de parte, mas na condi-
ção de fiscal da lei. III - (...). Agravo regimental improvido.” (STJ
-  AgRg  no  Ag:  714792  RS  2005/0171435-2,  Relator:  Ministro
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SIDNEI BENETI,  Data de Julgamento:  07/10/2008,  T3 - TER-
CEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2008). (Grifei).

Cumpre destacar, inclusive, que o assunto já foi solidificado no Informativo de
Jurisprudência nº 0517, da Corte da Cidadania, cujo julgamento foi prolatado por sua Segunda
Turma. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  ACLARATÓRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA.
INTERDIÇÃO  DE  ESTABELECIMENTO  INDUSTRIAL.  MOTI-
VAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. É legítima a adoção da técnica de fundamentação referencial
(per relationem), utilizada quando há expressa alusão a decisum
anterior ou parecer do Ministério Público, incorporando, formal-
mente,  tais  manifestações  ao  ato  jurisdicional.  (REsp
1263045/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TUR-
MA, julgado em 16/02/2012, DJe 05/03/2012) 2. A via dos em-
bargos de declaração não se prestam para promover nova discus-
são da causa, mormente quando não houver sido suscitado, obje-
tivamente, nenhum vício que, acaso existente, possa inviabilizar
a compreensão do julgado embargado.
3. Ademais disso, no caso em concreto, o acórdão recorrido abor-
dou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o
deslinde  da  controvérsia,  conforme  se  pode  verificar  às  fls
366/368 dos autos.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl  no  AgRg  no  AREsp  94.942/MG,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
05/02/2013, DJe 14/02/2013)

Em assim sendo,  corroboro  o  intelecto  esposado pelo  STJ,  apresentando-se
plausível a fundamentação do acórdão  per relationem, possibilitando a inserção formal dos
termos do Parecer Ministerial.

Dito isso, e tendo por pertinentes as ponderações da Ilustre Procuradora de Jus-
tiça, Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, acerca da discussão em pauta, adoto como razões de
decidir o conteúdo do parecer lançado às fls. 214/219, que segue abaixo transcrito:

“(…) De início, cumpre ressaltar que, consoante a disciplina da
Lei º 6.015/73, sendo o registro omisso, impreciso ou não expri-
mindo a verdade, poderá ser retificado voluntariamente pelas par-
tes, admiistrativamente pelo oficial do registro, a requerimento da
pessoa interessada, bem como, judicialmente, como acontece no
caso dos autos.

Neste norte, confira-se:

Art. 212.  Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou
não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo Oficial do
Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado,
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por meio do procedimento administrativo previsto no art. 213, fa-
cultado ao interessado requerer a retificação por meio de proce-
dimento judicial. 

Parágrafo único. A opção pelo procedimento administrativo pre-
visto no art. 213 não exclui a prestação jurisdicional, a requeri-
mento da parte prejudicada. 

(…)

Art. 216. O registro poderá também ser retificado ou anulado por
sentença em processo contencioso, ou por efeito do julgado em
ação de anulação ou de declaração de nulidade de ato jurídico, ou
de julgado sobre fraude à execução.

Do encarte processual se evidencia que a Municipalidade Autora,
ao argumento de que as dimensões do imóvel doado aos Réus fo-
ram ampliadas quando da lavratura de sua escritura pública, ajui-
zaram demanda  judicial  pleiteando a  retificação do  documento
público para que o mesmo ficasse em conformidade com os docu-
mentos de fls. 09 e 10.

Após o trâmite processual, foi exarado decisório concedendo pro-
cedência ao pleito autoral e, consequentemente, determinando a
retificação da escritura pública questionada (fls. 190/192).

Os Promoventes, irresignados, manejaram a presente súplica ob-
jetivando a desconstituição do provimento jurisdicional singular.
Para tanto, lançaram argumentação no sentido de que a decisão
hostilizada foi proferida em oposição aos elementos probatórios
acostados aos autos; não lhes competia qualquer ingerência acer-
ca da determinação dos limites da área do bem recebido por doa-
ção; perseguição política objetivou, realmente, a interposição do
feito pelo Município de Cajazeiras (fls. 200/206).

Antes,  todavia,  de  analisar a linha de intelecção trilhada pelos
Apelantes,  mister  destacar alguns pontos  cruciais  à  solução da
controvérsia posta ao exame do Poder Judiciário.

Depreende-se dos autos que a Câmara Municipal de Cajazeiras,
em  14.06.1996, por meio da  Lei nº 1.115/96,  autorizou o Poder
Executivo a doar, em benefício de Eriberto de Souza Maciel e de
Francisca Shirley Menezes Maciel, o bem público localizado na
Rua Joaquim Mangueira, no qual funcionava, como de fato ainda
funciona, o “Educandário Pequeno Sorriso” (fls. 22/23).

Infere-se, ademais, que a Escritura Pública   decorrente do negócio
jurídico, lavrada em 27.06.1996, assim individualizou o imóvel ob-
jeto da doação: “(…) UM IMÓVEL URBANO, construído de tijo-
los, coberto de telhas, desmembrado de uma porção maior, com
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uma  porta  de  entrada,  onde  hoje  funciona  o  EDUCANDÁRIO
“PEQUENO SORRISO”,  localizado à rua Joaquim Mangueira,
s/nº, nesta cidade, piso de cimento, instalações d'água e luz, em
terreno próprio com os seguintes limites e confrontações: ao nor-
te, com Maria Guedes de Figueiredo, com 17,00 metros; ao sul,
com a Rua Joaquim Mangueira, com 40,00 metros; ao leste, com
o Aprendizado Janduy Carneiro, com 11,00 metros; e ao oeste,
com Raimundo Gomes Mangueira, medindo 36,00 metros; (...)”
(fls. 56/58).

Verifica-se, ainda, que, pondo fim à irresignação formulada pelos
Representantes da Escola Janduy Carneiro, no sentido da escri-
tura pública suso mencionada conter  equívoco no tocante às  di-
mensões do imóvel objeto da doação, as quais teriam sido amplia-
das de modo a abranger terreno lateral pertencente à Unidade de
Ensino  (fls. 28/29), os  próprios donatários assinaram termo de
retificação de escritura pública,  nos seguintes moldes: “(…) eu
ERIBERTO DE SOUSA MACIEL e esposa FRANCISCA SHIRLEY
MENEZES MACIEL, (…) pelo presente termo, retificamos a escri-
tura pública de doação inter vivos feita pela Prefeitura Municipal
de Cajazeiras, (…) onde se lê: EM TERRENO PRÓPRIO, com os
seguintes limites e confrontações: ao norte, com Maria Guedes de
Figueiredo, com 17,00 metros; ao sul, com a Rua Joaquim Man-
gueira,  com 40,00 metros; ao leste,  com o Aprendizado Janduy
Carneiro, com 11,00 metros; e ao oeste, com Raimundo Gomes
Mangueira,  medindo 36,00 metros;  LER-SE-Á ao norte, com a
Escola Janduy Carneiro, com 17,00 metros, ao sul, com a rua
Joaquim Mangueira, com 17,00 metros; ao leste, com a Escola
Janduy Carneiro,  com 27,00 metros e a oeste,  com Raimundo
Gomes Nogueira, com 27,00 metros (...)” (fl. 10).

Em virtude do mencionado termo nunca ter sido levado a regis-
tro e, após oito anos de sua assinatura, a irresignação dos Repre-
sentantes da Escola Janduy Carneiro permanecer (fl. 30), foi co-
lhida declaração do Ex-Prefeito do Município de Cajazeiras, Sr.
José Nelo Zerinho Rodrigues (responsável por remeter à Câmara
Municipal o projeto que, após convertido em lei, autorizou a doa-
ção do imóvel em questão), dando conta de que a delimitação do
espaço físico do objeto do negócio jurídico seria a seguinte: “(…)
17 metros de frente e 27 metros na lateral (...)” (fl. 09).

Ultrapassados tais apontamentos, voltemo-nos, propriamente, ao
exame da súplica avida.

De logo, é de se dizer não prosperar a argumentação recursal no
sentido de que a decisão hostilizada foi proferida em oposição aos
elementos  probatórios  acostados aos autos,  na medida em que,
bem  examinado  o  encarte  processual,  verifica-se  justamente  o
oposto.
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Nota-se que a d. Magistrada, atenta à declaração  exarada por
parte da autoridade responsável pela elaboração do projeto de lei
que, encaminhado à Câmara dos Vereadores, autorizou a doação
do imóvel, dando conta de que as dimensões constantes da escri-
tura pública,  de  fato,  estavam equivocadas porquanto maiores
(fl. 09) e, ainda, ao termo de retificação assinado pelos próprios
donatários reconhecendo o engano no tocante à ampliação das
medidas do imóvel no ato de sua escrituração (fl. 10), documento
este que, aliás, foi produzido sem qualquer vício de consentimento,
andou bem ao reconhecer a pretensão exordial e, consequente-
mente, determinar a retificação da escritura pública para nela
constar as seguintes dimensões: AO NORTE, COM A ESCOLA
JANDUY CARNEIRO, COM 17,00 METROS, AO SUL COM A
RUA  JOAQUIM  MANGUEIRA,  COM  17,00  METROS;  AO
LESTE, COM A ESCOLA JANDUY CARNEIRO, COM 27,00
METROS E A OESTE, COM RAIMUNDO GOMES NOGUEI-
RA, COM 27,00 METROS.

Ora, inexistindo dúvidas no tocante ao fato dos documentos suso
mencionados terem demonstrado que a escritura pública objeto
da lide não exprimiu a verdadeira intenção do doador, sua retifi-
cação é incontestável, nos termos do art. 212, da Lei nº 6015/73,
sendo irrelevante,  portanto,  a alegação aduzida pelos apelantes
acerca de não possuírem ingerência quanto à determinação dos li-
mites da área do bem recebido por doação.

Neste sentido, aliás, pertinente a colação do seguinte julgado:

Apelação cível. Anulação e retificação de registro público. Cerce-
amento de defesa. Inexistência. Erro na medição de imóvel. Inva-
são de lote vizinho. 1. Não há ofensa ao contraditório e à ampla
defesa quando a parte requerida tem oportunidade de se manifes-
tar nos autos e apresentar provas dos fatos desconstitutivos do di-
reito do autor, bem como tem os argumentos de defesa analisados
pela sentença. 2. O registro público do título pode ser retificado
ou anulado quando não exprimir a verdade (art. 1.247/CC), bem
como, dentre outros motivos, quando declarada a nulidade de ato
jurídico que, por conseguinte, tenha repercussão no ato de regis-
tro (art. 216 da Lei de Registros Públicos). 3. É legítima a decla-
ração de nulidade e a retificação de escritura pública e respectivo
registro quando comprovado erro na metragem de imóvel urbano
que  compromete  lote  vizinho.  (TJRO  –  APL
00072527020118220005 RO 0007252-70.2011.822.0005 – 1ª CÂ-
MARA ESPECIAL – DESEMBARGADOR GILBERTO BARBOSA
– 13/04/2015).

Ao cabo,  acrescenta-se não subsistir a alegação de que a perse-
guição política constituiu o fator determinante para o manejo da
presente ação, ante a total ausência de comprovação.

Desembargador José Ricardo Porto
 9



Apelação Cível nº 0000980-36.2009.815.0131

Com essas considerações, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
por sua Procuradoria de Justiça Cível, opina pelo desprovimento
do apelo, para que se mantenha incólume o julgado proferido no
primeiro grau.

É o parecer.

João Pessoa, 08 de junho de 2017.

Vasti Cléa Marinho Costa Lopes
Procuradora de Justiça” - fls. 215/219

Com efeito, da análise dos autos, verifico que, ao contrário do que foi suscitado
na irresignação recursal, o Juízo de origem firmou o seu entendimento com base nas provas
produzidas nos autos, tendo ponderado, de forma intrínseca, o conteúdo comprobatório apre-
sentado pelas partes, os fatos constitutivos do direito autoral e os argumentos expendidos na
defesa dos promovidos.

Outrossim, não há que se falar em perseguição política, posto que os demanda-
dos não apresentaram modus probandi no processo de que a demanda se originou pelo referi-
do intento.

É mister destacar, ainda, que ao prestar observância às fotos acostadas à fl. 38,
mostra-se de fácil vislumbre a inexistência de benfeitorias no terreno, não acarretando, por-
tanto, prejuízos imensuráveis aos promovidos, tal como alegado no recurso voluntário.

Desse modo, não merece prosperidade qualquer um dos argumentos utilizados
pelos apelantes.

Com essas considerações,  DESPROVEJO O APELO, mantendo a sentença
objurgada em todos os seus termos.

Ato contínuo, arbitro os honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o
valor da condenação, totalizando, por isso, o percentual de 15% (quinze por cento) em relação
ao respectivo montante, devendo ser observada, no que couber, a gratuidade judiciária.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto.
Participaram do julgamento,  além do relator,  Excelentíssimo Desembargador José Ricardo
Porto, o Excelentíssimo Doutor Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição ao
Exmo. Des. Leandro dos Santos), e o Excelentíssimo Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa
(Juiz convocado em substituição a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr. Herbert Douglas
Targino, Procurador de Justiça.

Desembargador José Ricardo Porto
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Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  “Desembargador

Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
08 de agosto de 2017.

 
Des. José Ricardo Porto

RELATOR

J/16

Desembargador José Ricardo Porto
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