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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE  DE  ATO  JURÍDICO  C/C  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.  PROCURAÇÃO
FALSA.  PRIVAÇÃO  DE  EFEITOS.  AQUISIÇÃO  DO
IMÓVEL POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA.
NECESSIDADE  DE  RETORNO  AO  “STATUS  QUO
ANTE”.  IMPOSSIBILIDADE  DE  CONVERSÃO  DO
PEDIDO  ANULATÓRIO  EM  PERDAS  E  DANOS.
PRECEDENTES  JURISPRUDENCIAIS.  REFORMA
PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO EM PARTE.

- Constatada a utilização de instrumento de outorga
de poderes viciado, todas as demais transações que
envolveram  o  bem  encontram-se  igualmente
maculadas,  sobretudo  porque  não  houve  o
consentimento  válido  e  eficaz  do  legítimo
proprietário.  Portanto,  nula  de  pleno  direito  é  a
compra  e  venda  realizada  através  da  escritura
pública com uso de procuração confeccionada com
dados falsos, por impossibilidade jurídica e ilicitude
de  seu  objeto,  ressaltando-se  que  a  nulidade  é
absoluta,  atingindo  o  adquirente  de  boa-fé,  que
poderá voltar-se contra aquele que deu causa ao seu
prejuízo.
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- No que tange aos valores gastos para celebração
das compras e vendas, devem eles serem buscados
por  cada  adquirente  junto  ao  correspondente
alienante, em sede de Ação própria.

RECURSO  ADESIVO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE  DE  ATO  JURÍDICO  C/C  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  DEMANDA
JULGADA IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO A UM DOS
PROMOVIDOS. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA
PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO. 

-  Havendo  sido  afastada  a  responsabilidade  do
Cartório  Toscano  de  Brito  Serviço  Notarial  e
Registral  e  do  Sr.  Germano  Carvalho  Toscano  de
Brito,  com  a  consequente  exclusão  do  processo,
tem-se,  diante  do  princípio  da  causalidade,  que
devem  os  Autores  serem  condenados  pagamento
dos honorários de advogado, eis que em relação a
eles saiu derrotado na presente lide.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER EM PARTE  a Apelação Cível  interposta
pelos  Autores,  e  PROVER o  Recurso  Adesivo  manejado  pelos  Promovidos
Cartório  Toscano  de  Brito  Serviço  Notarial  e  Registral  e  Germano Carvalho
Toscano de Brito, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de
fl. 385.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Fernando Carvalho

Ribeiro e Wania Teixeira Barbosa, inconformados com a Sentença proferida

nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização

por Danos Morais e Materiais, na qual a Juíza da 2ª Vara Mista da Comarca de

Cabedelo julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os Réus

José Carlos Sobrinho,  Otávio  Falcão Brandão Neto e o 2º  Ofício  de Notas

Tabelionato Paiva Amaral a pagar, solidariamente, por perdas e danos, o valor

de R$ 100.000,00 (cem mil reais) aos Autores, além de danos materiais na

quantia de R$ 211,98 (duzentos e onze reais e noventa e oito centavos), e R$

60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais.

Em  suas  razões  recursais,  os  Apelantes  pugnaram  pela

reforma da Sentença para que seja declarada a nulidade do negócio jurídico
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relativo  à  compra  e  venda  do  terreno  dos  Promoventes.  Pleitearam,  por

consequência,  o  cancelamento  dos  registros  das  vendas  realizadas

posteriormente, de forma a retomarem a propriedade do aludido bem, e que

seja reconhecida a responsabilidade civil pelos danos causados, condenando

todos  os  Promovidos  ao  pagamento  das  indenizações  por  danos  moral  e

material (fls. 283/292).

Em  Contrarrazões  às  fls.  310/318,  os  Promovidos  Odilon

Pereira  de  Carvalho  e  Rosemary  Rocha de Carvalho  manifestaram-se pela

manutenção da Sentença, argumentando, em síntese, que adquiriram o terreno

de boa-fé.

Em Contrarrazões, o Cartório Toscano de Brito Serviço Notarial

e  Registral  e  o  Sr.  Germano  Carvalho  Toscano  de  Brito  pugnaram  pelo

desprovimento  do  Recurso,  reforçando  que  não  cometeram  nenhum  ilícito,

tampouco, atuaram de forma negligente (fls. 322/333).

Às fls. 334/341, o Cartório Toscano de Brito Serviço Notarial e

Registral  e  o  Sr.  Germano Carvalho  Toscano  de  Brito  manejaram Recurso

Adesivo pugnando a condenação da parte autora em honorários advocatícios,

tendo em vista que os Promoventes foram vencidos.

Devidamente  intimados,  os  Promoventes  ofereceram

contrarrazões  ao  Recurso  Adesivo,  arguindo  a  intempestividade  do  aludido

Recurso. No mérito, alegaram que decaíram da parte mínima do pedido e que

são beneficiários da Justiça Gratuita (fls. 346/348).

Apesar  de  intimada,  a  Defensora  Pública  peticionou

comunicando que renunciava ao prazo para oferecer Contrarrazões em favor

dos Promovidos Otávio Falcão Brandão Neto, José Carlos Sobrinho e outros

(fls. 352/353).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou

parecer de mérito (fls. 360/362).

É o relatório.
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VOTO

Inicialmente,  ressalto  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,

visando orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal

referente  à  aplicação  da  regra  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  (Lei  nº

13.105/2015), editou Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2,

que assim dispõe:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele  prevista,  com  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto,  como a  decisão recorrida  se  deu  em data  anterior  a

17.03.2016, à hipótese se aplica os requisitos de admissibilidade do CPC de 1973.

Por essa razão, de logo afasto a preliminar de intempestividade

do Recurso Adesivo  aventada pelos Autores/Apelantes,  tendo em vista  que

apesar  de  a  Sentença  haver  sido  publicada  em  novembro  de  2015,  os

Promovidos/Recorrentes somente foram intimados para oferecer Contrarrazões

em 31.05.2016 (fl. 321).

Portanto,  como nos termos do então vigente  art.  500,  I,  do

CPC/1973, bem como do atual art. 997, § 1º do NCPC, tal modalidade recursal

deverá ser interposta no prazo que a parte tem para responder ao Recurso

manejado  pela  parte  adversa,  tem-se  que  o  presente  Recurso  Adesivo,

interposto no dia 31.05.2016, foi protocolizado tempestivamente, junto com as

Contrarrazões à Apelação Cível interposta pelos Autores.

Dessarte, alerto que não houve Recurso dos Promovidos José

Carlos  Sobrinho,  Otávio  Falcão  Brandão  Neto  e  o  2º  Ofício  de  Notas

Tabelionato  Paiva  Amorim,  na  pessoa  da  sua  Tabeliã  Titular  Ariene  José

Amaral Paiva, de maneira que a presente Apelação Cível, manejada pela parte

Autora, se ateve, unicamente, à questão da conversão do pedido anulatório em

perdas  e  danos  e  no  reconhecimento  da  responsabilidade  civil  do  Cartório
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Toscano  de  Brito  Serviço  Notarial  e  Registral  e  do  Sr.  Germano  Carvalho

Toscano de Brito.

Assim,  em  razão  do  princípio  tantum  devolutum,  quantum

apellatum,  tenho  que  o  debate  ora  instalado  deverá  se  restringir  a  essas

aludidas questões.

No  mais,  tendo  em  vista  que,  de  uma  maneira  geral,  a

Apelação Cível interposta pelos Promoventes e o Recurso Adesivo manejado

pelos Promovidos Cartório Toscano de Brito Serviço Notarial e Registral e o Sr.

Germano  Carvalho  Toscano  de  Brito  se  complementam,  os  apreciarei

concomitantemente.

Dito  isso,  percebo  que  os  Autores,  na  petição  inicial,

apresentaram a versão de que no dia 26.02.2004 adquiriram o Lote de Terreno

nº 22, no Loteamento Bela Vista II, Quadra 06, situado na Praia de Ponta de

Campina, Cabedelo, pelo valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais),

tudo registrado no Cartório Figueiredo Dornelas, cuja titularidade é exercida

pela Sra. Tânia Maria Dornelas de Melo.

Afirmaram  que  após  a  regularização  do  imóvel  perante  a

Prefeitura de Cabedelo, o carnê de IPTU passou a ser enviado para a cidade

de Natal/RN, onde residem. Acrescentaram que no ano de 2011, no entanto, o

aludido  boleto  de  pagamento  não  chegou  à  residência  deles  na  Capital

potiguar. Em face disso, em outubro daquele ano se deslocaram até Cabedelo,

na Paraíba, quando lhes foi informado que o terreno não mais constava em

nome  do  Promovente  Fernando  Carvalho  Ribeiro,  mas  sim  no  de  Odilon

Pereira de Carvalho.

Por  tal  motivo,  os  Apelantes  aduziram  que  se  dirigiram  ao

Cartório  Figueiredo  Dornelas,  havendo  constatado  a  ocorrência  de  duas

supostas  vendas  do  imóvel  no  ano  de  2010,  sendo  a  última  delas,  em

28.07.2010, registrada no referido Cartório, em nome do Sr. Odilon Pereira de

Carvalho, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
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Disseram, ainda, que após pesquisa, obtiveram a informação

de que a primeira venda teria sido realizada por escritura pública no Cartório

Toscano de Brito, em João Pessoa, e o registro no Cartório de Cabedelo, em

nome do Sr. Otávio Brandão Neto, também Promovido. 

Ao se dirigirem ao Cartório Toscano de Brito, foram informados

que a compra teria sido legal, tendo em vista que a escritura do imóvel tinha

sido  realizada  por  procuração  pública  de  outro  Cartório  da  Cidade  de

Parnamirim/RN. 

No cartório de Parnamirim, o Tabelião Substituto forneceu-lhes

uma cópia da Procuração Pública e das Cédulas de Identidade de um casal

que,  supostamente,  seriam  os  Autores,  tendo  como  outorgado  o  Sr.  José

Carlos  Sobrinho.  Alegaram  que  ao  confrontarem  as  cópias  desses

documentos,  de  logo  perceberam que  não  correspondiam aos  seus  dados

(Promoventes), tendo sido objeto de falsificação muito perceptível, como fotos

manipuladas, inclusive com o CPF do primeiro Promovente diferente daquele

constante na qualificação das partes no início da Procuração.

Por tudo isso, realizaram o cancelamento da dita procuração, e

comunicaram à Polícia Civil do Rio Grande do Norte, denunciando a fraude,

bem  como  comunicaram  o  ocorrido  à  Juíza  da  Comarca  de  Parnamirim,

responsável  pela  fiscalização  dos  ofícios  extrajudiciais,  que  os  instruiu  a

manejar  uma  solicitação  administrativa  de  anulação  da  procuração  e  de

apuração dos fatos na Corregedoria de Justiça daquele Estado. 

Pois bem. Atento aos documentos constantes nos autos (fls. 22

e seguintes), a toda fase de instrução desenvolvida no presente processo, com

oferecimento de resposta por todos os Promovidos, ao conteúdo da Sentença

Recorrida  e  das  razões  recursais  postas  em  análise,  verifico  que  restou

incontroversa a versão de que os Promoventes foram vítimas de uma fraude

que redundou na venda, sem autorização, de terreno do qual eram legítimos

proprietários.
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Assim sendo, o debate que agora se instala em sede recursal

gira em torno do encaminhamento jurídico adotado na Sentença, uma vez que

os Promoventes/Apelantes não concordam com a solução dada pela Juíza “a

quo” que imputou a responsabilidade do ato fraudulento aos Promovidos José

Carlos  Sobrinho,  Otávio  Falcão  Brandão  Neto  e  o  2º  Ofício  de  Notas

Tabelionato Paiva Amaral, na pessoa de sua Tabeliã Airene José Amaral Paiva

e, sob o fundamento de resguardar o direito do terceiro de boa-fé, manteve a

propriedade do terreno com o Sr. Odilon Pereira de Carvalho e sua esposa,

convertendo em perdas e danos o pedido anulatório formulado na inicial.

Nessa senda, em que pesem os argumentos dos Apelantes,

entendo que restou bem demonstrado que todo o imbróglio ocorreu pela atitude

dos Promovidos José Carlos Sobrinho e Otávio Falcão Brandão Neto, que se

utilizaram de artifícios e documentos falsos para obterem junto ao 2º Ofício de

Notas Tabelionato Paiva  Amaral,  na  Cidade de Parnamirim/RN,  Procuração

Pública na qual supostamente os Autores conferiam amplos poderes para José

Carlos Sobrinho vender o terreno para Otávio Falcão.

Dessa forma, diante da desídia da Tabeliã do aludido 2º Ofício

de Notas Tabelionato Paiva Amaral, que deixou de tomar as devidas cautelas

na  confecção  da  Procuração  Pública,  entendo  que  não  se  pode  atribuir

responsabilidade ao  Toscano de Brito  Serviço Notarial  e  Registral  e  ao Sr.

Germano Carvalho Toscano de Brito, tendo em vista que foram, assim como os

Autores, vítimas da fraude perpetrada pelos Sr. José Carlos e Otávio Falcão, e

da falha do Cartório de Parnamirim.

Importante  chamar  a  atenção,  que  não  se  tratou  de  uma

procuração  falsa  sem  a  chancela  do  Cartório  emissor,  da  qual  o  Cartório

Toscano de Brito teria a obrigação de tomar as cautelas necessárias, mas sim

de um documento verdadeiro, com dados adulterados, emitido por Tabelionato

reconhecidamente legal.
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Tal  fato  desonerou  o  Tabelionato  de  João  Pessoa,  eis  que

mesmo  que  a  procuração  fosse  submetida  a  um  perito  para  exame

documentoscópico  não  seria  descoberta  a  fraude,  uma  vez  que  o  que  foi

alterado, repito, não foi o documento verdadeiro, mas a verdade, os dados que

lhe davam conteúdo. 

Por essa mesma razão, não se podia exigir tamanha diligência

por  parte  do Sr.  Odilon Pereira  de Carvalho e de sua esposa,  que apenas

seguiram o rito normalmente exigido para tratativas dessa natureza.

Portanto,  neste particular,  entendo que a Sentença recorrida

não  merece  reparos,  devendo  a  responsabilidade  pelos  atos  fraudulentos

recair sobre os Promovidos José Carlos Sobrinho, Otávio Falcão Brandão Neto

e o 2º Ofício de Notas Tabelionato Paiva Amaral, na pessoa da sua Tabeliã

titular.

Como se sabe, nesses casos, aplica-se ao Notário, a teoria da

responsabilização civil objetiva, pelos danos advindos por ato de seus agentes,

sem a necessidade de comprovação de culpa ou dolo, uma vez que pela regra

do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, é equiparada a pessoa de direito

privado prestadora de serviço público à pessoa jurídica de direito público.

Leciona Humberto Theodoro Júnior, no artigo intitulado "Alguns

impactos da nova ordem constitucional sobre o direito civil", publicado na RT,

662:7) que:

Parece-me,  porém,  que  a  nova  responsabilidade  dos
notários  e  oficiais  de  registro  será  "objetiva",
dispensando-se a perquirição do elemento culpa, em face
da regra do § 6º do art. 37 da Constituição, que equipara
as  pessoas  de  direito  privado  prestadoras  de  serviço
público  às  pessoas  jurídicas  de  direito  público,  em
matéria de responsabilidade civil.

Nenhum óbice  existe  para  que  a  vítima  acione  o  titular  do

cartório pelos seus atos, praticados no exercício da função, sendo responsável

pelos danos que causar a terceiros. O art. 37, § 6º da Constituição Federal é
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claro no sentido de que as pessoas de direito público e as de direito privado

que são prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus

agentes causarem a terceiros.

Cabe destacar que, para caracterizar-se o ilícito civil nos casos

de  responsabilidade  objetiva,  basta  a  existência  do  dano  e  do  nexo  de

causalidade entre o fato e o dano, o que torna irrelevante a conduta (dolo ou

culpa) do agente. 

Sobre o tema, importante transcrever a lição de Nelson Nery

Junior  in Código Civil Anotado e Legislação Extravagante, 2. ed., São Paulo,

Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 239, nota 5 ao art. 186 do CC/02).

Dois são os sistemas de responsabilidade civil que foram
adotados  pelo  CC:  responsabilidade  civil  objetiva  e
responsabilidade civil subjetiva. O sistema geral do CC e
o da responsabilidade  civil  subjetiva  (CC 186),  que se
funda  na  teoria  da  culpa:  para  que  haja  o  dever  de
indenizar, é necessária a existência do dano, do nexo de
causalidade  entre  o  fato  e  o  dano  e  a  culpa  lato
sensu(culpa - imprudência, negligência ou imperícia; ou
dolo)  do  agente.  O  sistema subsidiário  do  CC é  o  da
responsabilidade civil objetiva (CC 927 par. ún.), que se
funda  na  teoria  do  risco:  para  que  haja  o  dever  de
indenizar,  é  irrelevante  a  conduta  (dolo  ou  culpa)  do
agente,  pois  basta a existência  do dano e do nexo de
causalidade  entre  o  fato  e  o  dano.  Haverá
responsabilidade  civil  objetiva  quando  a  lei  assim  o
determinar (v.g. , CC 933) ou quando a atividade habitual
do agente, por sua natureza, implicar risco para o direito
de  outrem  (v.g.,  atividades  perigosas).  Há  outros
subsistemas  derivados  dos  dois  sistemas,  que  se
encontram tanto no CC como em leis extravagantes [...] 

Destarte,  comprovada  a  desídia  do  notário  que  ao  lavrar  a

procuração não se certificou da veracidade dos documentos e das informações

prestadas  e,  como  consequência,  determinou  a  confecção  de  instrumento

público  tão  falso  quanto  as  manobras  que  possibilitaram  a  celebração  de

escritura  pública  de  compra  e  venda,  na  qual  os  alguns  dos  Promovidos

figuram  como  compradores  e  vendedores,  deve  ele  ser  responsabilizado

civilmente.

9

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027027/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027027/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027027/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027027/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02


Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 0004921-66.2011.815.0731

Assim, constatada a utilização de instrumento de outorga de

poderes  viciado,  todas  as  demais  transações  que  envolveram  o  bem

encontram-se  igualmente  maculadas,  sobretudo  porque  não  houve  o

consentimento válido e eficaz do legítimo proprietário. 

Logo, o reconhecimento da nulidade da procuração de fl. e, por

consequência, da escritura pública de compra e venda lavrada em favor de

alguns dos Promovidos e seu registro no Cartório Imobiliário era medida de

rigor. 

NULIDADE DE ATO JURÍDICO. PROCURAÇÃO FALSA.
PRIVAÇÃO  DE  EFEITOS.  AQUISIÇÃO  DO  IMÓVEL
POR  TERCEIRO  DE  BOA-FÉ.  IRRELEVÂNCIA.
NECESSIDADE  DE  RETORNO  AO  STATUS  QUO
ANTE.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE.  SENTENÇA
MANTIDA. No sistema do direito civil pátrio, a nulidade de
ato jurídico invalida os efeitos pessoais e reais que ele
pudesse  produzir,  de  modo  que  as  partes  devem  ser
restituídas ao estado anterior. E, em relação a terceiros,
desfaz-se  o  direito  que  acaso  tenham  adquirido  com
fundamento  no  ato  nulo  ou  anulado,  porque  ninguém
transfere  a  outrem  direito  que  não  tem,  segundo  tem
acentuado reiteradamente a doutrina. (Apelação cível n.
31.264, de São Francisco do Sul, Relator Des. Napoleão
Amarante) (TJSC, Ap. Cív. n., Rel. Des. Jorge Schaefer
Martins, j. 20-07-2006)

AÇÃO  DE  ANULAÇÃO  -  ESCRITURA  PÚBLICA  -
PROCURAÇÃO  FALSA  -  NULIDADE  ABSOLUTA  DO
ATO - OBJETO ILÍCITO - FALTA DE CONSENTIMENTO
-  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  -  NULIDADE  QUE
ALCANÇA O ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. Nula de pleno
direito é a compra e venda realizada através da escritura
pública com uso de procuração com assinatura falsa, por
impossibilidade  jurídica  e  ilicitude  de  seu  objeto.  A
nulidade  é  absoluta,  atingindo  o  adquirente  de  boa-fé,
que poderá voltar-se contra aquele que deu causa ao seu
prejuízo.  (TJMG,  Ap.  Cív.  n.  2.0000.00.341436-2/000,
Rel. Desa. Vanessa Verdolim Hudson Andrade) 

Uma  vez  comprovada  a  falsificação  da  assinatura  do
proprietário do imóvel,  declaram-se nulos os registros e
procurações referentes à alienação de bem, porque nula
a  procuração,  nulos  todos  os  negócios  subsequentes,
não surtindo nenhum efeito jurídico perante o proprietário
aquele  negócio  realizado  mediante  fraude.  (TJMG,  Ap.
Cív. n. 1.0024.04.503993-0/001, rel. Des. Renato Martins
Jacob, j. 13-9-2007). 
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Portanto, nula de pleno direito é a compra e venda realizada

através da escritura pública com uso de procuração confeccionada com dados

falsos, por impossibilidade jurídica e ilicitude de seu objeto, ressaltando-se que

a nulidade é absoluta, atingindo o adquirente de boa-fé, que poderá voltar-se

contra aquele que deu causa ao seu prejuízo. 

As  hipóteses  de  nulidade  absolutas  previstas  no artigo  166,

independem  da  caracterização  de  má-fé  da  parte  contratante.  Afinal,  os

negócios absolutamente nulos não produzem nenhum efeito  jurídico porque

sequer chegam a se formar por ausência de um elemento fundamental à sua

validade. 

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: 

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; 

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; 

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for
ilícito; 

IV - não revestir a forma prescrita em lei; 

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere
essencial para a sua validade; 

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; 

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a
prática, sem cominar sanção.

No caso dos autos, o conjunto probatório é claro ao apontar

que a procuração que deu origem às negociações travadas nos autos  não

representava o verdadeiro intuito dos Recorrentes.

Por tais razões, não há como afirmar a inexistência de respaldo

à  tese  dos  Apelantes.  Ao  contrário,  o  que  foi  por  eles  afirmado  na  inicial

encontra  embasamento  nas  provas  produzidas  ao  longo  da  instrução

probatória,  razão  pela  qual  não  se  pode  deixar  de  acolher  a  pretensão

declaratória de nulidade, devendo as partes retornarem ao “status quo ante”. 

A título  ilustrativo,  vale  transcrever  os seguintes julgados do

Superior Tribunal de Justiça:

11



Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 0004921-66.2011.815.0731

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE  DE  CONTRATO  DE  COMPRA  E  VENDA.
REIVINDICATÓRIA. PROCURAÇÃO FALSA. NULIDADE
ABSOLUTA.  VÍCIO  QUE  SE  TRANSMITE  AOS
NEGÓCIOS  SUCESSIVOS.  ALEGAÇÃO  DE  BOA-FÉ.
IMPOSSIBILIDADE.  (…)  4.  Tratando-se  de  uso  de
procuração falsa, de pessoa falecida, vício insanável que
gera a nulidade absoluta do contrato de compra e venda
firmado com o primeiro réu, as demais venda sucessivas
também são nulas, pois o vício se transmite a todos os
negócios  subsequentes,  independente  da  arguição  de
boa-fé  dos  terceiros  (REsp 1166343/MS,  rel.  Min.  Luis
Felipe Salomão, j. 13/04/2010).

CIVIL. VENDA A NON DOMINO. Irrelevância da boa-fé
dos  adquirentes,  posto  que  a  venda  foi  feita  em
detrimento dos proprietários do imóvel, vítimas de sórdida
fraude.  Recurso  especial  não  conhecido.  (REsp
122.853/SP,  Rel.  Ministro  ARI  PARGENDLER,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  23/05/2000,  DJ
07/08/2000, p. 104)

A venda de bem, feita por procurador a quem não foram
outorgados  poderes  para  realizar  o  negócio  apresenta
vício  insanável,  não sendo  possível  prestigiar  a  boa-fé
daquele que, em venda sucessiva, adquire o imóvel de
pessoa  em  cujo  nome  o  imóvel  foi  registrado  (REsp
62.308/SP, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 08/06/1999). 

Assim sendo, o imóvel objeto da presente demanda deve voltar

ao patrimônio dos Autores/Apelantes, não havendo que se converter o pedido

anulatório em perdas e danos, mormente, porque diferentemente do que foi

anotado na Sentença, a anulação não acarretará alteração drástica no plano

fático, tendo em vista que os terceiros de boa-fé não efetivaram edificação no

terreno,  dando-lhe  destinação  comercial  ou  residencial,  conforme  Auto  de

Avaliação de fl. 374.

Não se pode admitir  como justo, pelas circunstâncias fáticas

postas na presente Demanda, a despeito da boa-fé dos Srs. Odilon Pereira de

Carvalho  e  Rosemary  Rocha  de  Carvalho,  que  os  proprietários  originais

tenham que suportar o ônus maior. 

No que tange aos valores gastos para celebração das compras

e  vendas,  devem  eles  ser  buscados  por  cada  adquirente  junto  ao

correspondente alienante, em sede de Ação própria.
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Por  fim,  quanto  à  fixação  dos  honorários  advocatícios

levantada  em  sede  de  Recurso  Adesivo,  havendo  sido  afastada  a

responsabilidade do Cartório Toscano de Brito Serviço Notarial e Registral e do

o Sr. Germano Carvalho Toscano de Brito, com a consequente exclusão do

processo, tem-se, diante do princípio da causalidade, que devem os Autores

serem  condenados  pagamento  dos  honorários  de  advogado,  eis  que  em

relação a eles saiu derrotado na presente lide.

Ante  o  exposto,  PROVEJO  EM  PARTE  a  Apelação  Cível

interposta por Fernando Carvalho Ribeiro e Wania Teixeira Barbosa para

reformar parcialmente a Sentença recorrida, e declarar nula as procurações de

fls. e os registros e averbações da compra e venda do terrento situado na Praia

de Ponta de Campina, Lote 22, Loteamento Bela Vista II, Quadra 06, na Cidade

de  Cabedelo/PB,  devendo  o  referido  imóvel  retornar  ao  patrimônio  dos

Autores/Apelantes,  mantendo,  no  entanto,  as  indenizações  de  R$  211,98

(duzentos e onze reais e noventa e oito centavos) pelos danos materiais e R$

60,000,00  (sessenta  mil  reais)  a  título  de  danos  morais,  a  serem  pagos,

solidariamente,  pelos  Promovidos  José  Carlos  Sobrinho,  Otávio  Falcão

Brandão Neto e o 2º Ofício de Notas Tabelionato Paiva Amorim, na pessoa da

sua Tabeliã Titular Ariene José Amaral Paiva. 

Por fim, rejeito a preliminar de intempestividade, e no mérito,

PROVEJO o Recurso Adesivo para condenar os Autores ao pagamento, em

favor dos promovidos Cartório Toscano de Brito Serviço Notarial e Registral e

Germano Carvalho Toscano de Brito, das custas processuais e dos honorários

de advogados, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do

então vigente art. 20, § 3º, do CPC, observando, porém, a circunstância de os

Promoventes serem beneficiários da Justiça Gratuita

Remeta-se  cópia  integral  dos  autos  ao  representante  do

Ministério Público para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

É o voto.
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Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator, o Excelentíssimo Doutor  Tércio Chaves de Moura (Juiz Convocado,
com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Des.  Leandro dos Santos), o
Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo
Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora 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, 15 de agosto de 2017.

Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
       Relator
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