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RELATOR : Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
APELANTE : Charles Eduardo de Andrada Jurubeba e outros
ADVOGADO : Rodrigo José da Costa Silva (OAB/PE nº 22.487)
APELADO : Eliane Andréa Ferreira Jurubeba 
ADVOGADO : Rodrigo Azevedo Toscano de Brito (OAB/PB nº 9312)
APELADA : Maria Emília Coutinho Torres de Freitas
ADVOGADO : Ana Lúcia Pedrosa Gomes (OAB/PB nº 7618)
APELADO : Antônio Laurentino dos Santos Neto 
ADVOGADO : Ronaldo Pessoa dos Santos (OAB/PB nº 8472)

APELAÇÃO  –  AÇÃO  –  NULIDADE  DE  ESCRITURA
PÚBLICA – COMPRA DE IMÓVEL EM FAVOR DE MENOR
–  SENTENÇA  –  IMPROCEDÊNCIA  –  SUBLEVAÇÃO  –
ARGUMENTOS  INCAPAZES  DE  ALTERAR  OS
FUNDAMENTOS  –  ALEGADA  DIVERGÊNCIA  ENTRE
ESCRITURA  PÚBLICA  DE  COMPRA  E  VENDA  E
POSTERIOR CERTIDÃO EXPEDIDA – PREVALÊNCIA DA
PRIMEIRA –  ATO  SUBSEQUENTE  QUE SE PRESTA A
RETRATAR  SITUAÇÃO  JÁ  CONSOLIDADA  –
EXPEDIENTE  MERAMENTE  INFORMATIVO  –  COMPRA
REALIZADA EM FAVOR DE FILHA MENOR – RECURSOS
FINANCEIROS  PROVENIENTES  DO  PAI  –
POSSIBILIDADE  –  COMPENSAÇÃO  COM  FUTURA
LEGÍTIMA – EQUILÍBRIO REALIZADO EM INVENTÁRIO –
MOMENTO OPORTUNO –  CIVIL – OUTORGA UXÓRIA –
AQUISIÇÃO  DE  IMÓVEL  – DESNECESSIDADE  –
EXIGÊNCIA  PARA  ALIENAÇÃO  –  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

A  escritura  pública revela  ter  sido  a  compra  de  imóvel
realizada para filha  menor, ainda que com recursos do pai,
mas nem  por  isso  deve  ser  considerada  inválida.  Esta
situação,  deve  ser  considerada para  fins  de  direito
sucessório, como possível adiantamento da legítima.

A  arguição  de  que  o  negócio,  ou  mesmo  valor
correspondente,  tenha ultrapassado  o quinhão na sucessão
em favor de  filha menor,  deve  ser sopesada no âmbito do
inventário, momento oportuno para discussão da legítima de
cada beneficiário. 
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A exigência  de outorga marital  ou uxória  visa  preservar  o
patrimônio familiar, sendo obrigatória nos casos previstos no
art.  235,  do  CC/1916,  em  especial  quando  se  tratar  de
alienação  de  bens.  Por  essa  razão,  torna-se  dispensada
quando se tratar de aquisição de bens. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Charles  Eduardo de
Andrada Jurubeba e outros  (fls.  817/824),  visando reformar a sentença (fls.
808/816) prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de João
Pessoa,  proferida  nos  autos  da  Ação  Anulatória  de  Negócio  Jurídico  c/c
Indenização por Ato Ilícito por perdas e danos  proposta pelos apelantes contra
Eliane Andréa Ferreira Jurubeba, Maria Emília Coutinho Torres de Freitas  e
Antônio  Laurentino  dos  Santos  Neto.  O  decisum de  1º  Grau  julgou
improcedente o pedido  por entender: “que os autores não lograram êxito em
reunir elementos probatórios suficientes a fim de comprovar a veracidade de
sua alegação”.

Pontou ainda: 1) “não houve propriamente uma doação do imóvel,
mas apenas dos recursos financeiros necessários a sua compra em favor da
promovida  Eliane  Andréa,  porquanto  o  bem sequer  chegou  a  pertencer  ao
genitor”; 2) não restou comprovado que tal conduta tenha extrapolado “a parte
disponível do patrimônio” do genitor e, ainda assim, “não haveria anulação do
negócio jurídico, mas apenas possibilidade de colação do bem ao espólio”; 3)
não restou provado a existência de dolo ou simulação do ato, tampouco danos
morais e materiais.

Nas razões da apelação fora aduzido: i) o negócio jurídico padece
de vício – simulação -, sendo suficiente analisar documentos expedidos pelo
Cartório de Registro de Imóveis, pois demonstram imprecisões, evidenciando-
se que Eliú Jurubeba Leite não se encontrava presente “no ato da escrituração
do  imóvel,  mas,  apenas  Eliane  Andréa  e  sua  genitora  Eliúde  Pontes,
substituindo-se  a  Eliú”;  ii)  apesar  de  constar  que  Eliú  Jurubeba  Leite  era
casado com Eliúde Pontes,  tal  situação nunca ocorreu,  até  porque ela  era
casada com Valdir Soares; iii) Eliú Jurubeba Leite era casado civilmente com
Maria  de  Andrada  Jurubeba,  de  quem necessitaria  da  outorga  uxória  para
aquisição  do  bem;  iv)  a  sentença  é  nula  por  não  ter  enfrentado  todas  as
insurgências; v)  a doação realizada atingiu o direito da legítima dos demais
herdeiros, conforme se infere das declarações de imposto de renda. Ao final,
provimento do recurso, com reforma integral da sentença.

Intimados  para  apresentação  de  contrarrazões, manifestou-se
Eliane Andréa  Ferreira  Jurubeba  pelo  desprovimento  do  recurso  às  fls.
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826/829642. Os demais quedaram inertes, fls. 847.

Parecer do Ministério Público pugnando pelo prosseguimento feito
sem manifestação de mérito, porquanto ausente interesse público que torne
necessária a intervenção, fls. 836/837.

Remessa dos autos ao Núcleo de Conciliação,  com devolução
sem lograr êxito de acordo, fls. 864.

VOTO

A demanda versa, pois, sobre a nulidade de negócio jurídico.

1.  Nos termos da cópia do documento lavrado pelo Cartório de
Registro de Imóveis Eunápio Torres, inerente ao negócio jurídico em questão,
extrai-se o seguinte:

“SAIBAM os  que  o  presente  Instrumento  de  Escritura  de
Compra e Venda virem que, aos nove dias do mês de maio
do ano de mil novecentos e noventa e cinco, nesta cidade
de João Pessoa […] perante mim e duas testemunhas ao
final assinadas, compareceram as partes entre si justas […]
e  como  OUTORGADO  (S)  COMPRADOR  (ES)  ELIU
JURUBEBA LEITE, brasileiro, casado, Funcionário Público
aposentado  […],  compra  para  sua  filha  menor  ELIANE
ANDREA  FERREIRA  JURUBEBA,  conhecidos  por  mim
Notária e das duas Testemunhas referidas, do que dou fé.
[…]  Fica reservado o Direito de Usufruto Vitalício em favor
de Eliu Jurubeba Leita e a Sra. Eliude Ferreira Pontes.”, fls.
171.

Pelo mesmo Cartório foi expedida certidão, com referidos dizeres:

“Certifico atendendo a pedido verbal de pessoa interessada
que  revendo  o  livro  122-A,  folhas  049,  constatei  o  teor
seguinte  SAIBAM  os  que  o  presente  Instrumento  de
Escritura de Compra e Venda virem que,  aos nove dias do
mês de maio do ano de mil novecentos e noventa e cinco,
nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba,
[…]  perante  mim e  duas  testemunhas  ao  final  assinadas,
compareceram  as  partes  entre  si  justas  e  contratadas  a
saber:  […]  como  OUTORGADO  (S)  COMPRADOR  (ES)
ELIU JURUBEBA LEITE e sua esposa ELIUDE FERREIRA
PONTES,  brasileiro,  casados,  ele  Funcionário  Público
aposentado  […],  compra  para  sua  filha  menor  ELIANE
ANDREA FERREIRA JURUBEBA”, fls. 112. 

2.  O imóvel  em questão  encontra-se  situado na rua  Professor
Joaquim Santigado, 229, nesta Capital;

3. As insurgências dos apelantes recaem na ilegalidade do ato,
por  não  preenchimento  dos  requisitos  legais,  sendo  nulo  de  pleno  direito,
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bastando uma análise comparativa dos expedientes cartorários acima citados.

Alega que Eliú  Jurubeba Leite  não estava  presente  no ato  da
lavratura da escritura do imóvel, mas, apenas, Eliane Andréa Ferreira Jurubeba
(apelada) e sua genitora Eliúde Ferreira Pontes.

Na  verdade,  ainda  que  em  um  documento  consta  que  Eliúde
Ferreira  Pontes (mãe da apelada estivesse  presente e no outro, inexista tal
afirmação, é pertinente esclarecer que o mesmo não ocorre com Eliú Jurubeba
Leite (pai1 da apelada, então menor). Além do mais, a validade da escritura de
compra e venda se sobrepõe a certidão posteriormente emitida, eis que esta
apenas deve retratar o ato anteriormente lavrado, a ele fazendo remissão.

Cumpre  assinalar  que  o  art.  364  do  CPC/1973  anota  que  o
documento público faz prova não só de sua formação, mas também dos fatos
declarados pelo agente e que tenham ocorrido em sua presença.

Nos dois documentos constam que Eliú Jurubeba Leite, estava
presente,  certamente  para  assistir  a  filha  então  menor.  Por  isso,  não  há
respaldo a insurgência recursal.

Pelo que se verifica, Eliú Jurubeba Leite, compareceu ao Cartório,
participou  do  negócio,  mas  não  para  si,  e  sim  para  sua  filha,  imediata
beneficiária. 

De  forma inquestionável  a  compra  e  venda  do  imóvel  não  foi
realizada entre ascendentes e descentes, ou por meio de interposta pessoa,
não havendo que se cogitar de vulneração à regra contida no art.  1.132 do
CC/1916.

De ressaltar, por fim, que houve a outorga uxória dos vendedores,
conquanto  se  verifica  que  os  antigos  proprietários,  os  cônjuges  Antônio
Laurentino  dos  Santos  Neto  e  Maria  do  Socorro  Honório  dos  Santos,
juntamente estavam presentes ao ato.

4. Também aponta a existência de simulação, pois Eliúde Ferreira
Pontes e Eliú Jurubeba Leite jamais foram casados.

De fato, não há documento que comprove tal situação. Todavia,
essa imprecisão não tem o condão de invalidar o documento, por não implicar
no ato praticado. De igual modo, o estado civil de Eliúde Jurubeba Leite (mãe
da apelada).

Afinal,  ainda  que  Eliú  Jurubeba  Leite  e Maria  de  Andrada
Jurubeba (apelante), ao contraírem núpcias, tenham adotado como regime de
casamento a comunhão universal,  tal  circunstância não  obrigaria  o varão  a
apresentar a outorga uxória para aquisição de bens imóveis.

1Art. 384. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: […] V. Representá-los, até aos dezesseis anos, nos
atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento.
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A exigência da norma2 é alusiva a “alienar”, hipótese diversa dos
autos.

Dos autos também ressai  que  Eliú  Jurubeba Leite  manteve-se
civilmente  casado  com  Maria  de  Andrada  Jurubeba,  inclusive  consta  tal
informação na certidão de óbito, mas é inegável o entrelaçamento com Eliúde
Ferreira Pontes, ao ponto de ensejar o nascimento de filha em comum.

5.  Demais disso, a escritura  pública  esclarece que a compra foi
realizada para sua filha de Eliú, ainda que com recursos do pai. Esta situação,
igualmente não invalida o negócio. Apenas pode ser levado em consideração
para fins de direito sucessório, como possível adiantamento da legítima.

Aliás,  desde  logo,  aproveito  para  repelir  a  arguição  de  que  o
negócio,  ou mesmo valor correspondente,  tenha ultrapassado  o quinhão na
sucessão em favor de Eliane Andréa Ferreira Jurubeba. Esta conjectura deve
ser sopesada no âmbito do inventário, momento oportuno para discussão  da
legítima de cada beneficiário. 

Diga-se que sequer  existe informação de abertura de inventário,
não  se  prestando  a  Declaração  de  Imposto  de  Renda  para  tais  fins.  O
montante a ser inventariado deve ser delimitado após a data do óbito.

Além  do  mais,  como  bem  pontuado  na  sentença  “não  houve
propriamente  uma doação do imóvel,  mas apenas dos recursos financeiros
necessários a sua compra em favor da promovida Eliane Andréa, porquanto o
bem sequer chegou a pertencer ao seu genitor”, fls. 813. 

Ademais,  para  repulsar  mais  uma  arguição  dos  apelantes,
esclareço  que,  mesmo  que  viesse  a  sentença  a  entender  categoricamente
como uma possível doação,  que não exige anuência prévia e expressa dos
outros herdeiros, o art. 1.171 do CC/1916, reza: “a doação dos pais aos filhos
importa adiantamento da legitima”  e não invalida o ato.  “A melhor interpretação do
art. 1.171 do CC/16 é a de que a doação feita de ascendente para descendente, por si
só, não é considerada inválida ou ineficaz pelo ordenamento jurídico, mas impõe ao
donatário obrigação protraída no tempo, de,  à época do óbito do doador,  trazer  o
patrimônio recebido à colação, para igualar as legítimas, caso não seja aquele o único
herdeiro necessário (art. 1.785 do CC/16)”3.

2Art. 235. O marido não pode, sem consentimento da mulher, qualquer que seja o regime de bens: I. Alienar, hipotecar
ou gravar de onus real os bens imóveis, ou seus direitos reais sobre imóveis alheios (arts. 178, § 9º, nº I, a, 237, 276 e
293).
3CIVIL  E  PROCESSO  CIVIL.  IMÓVEIS  DOADOS  PELOS  ASCENDENTES  AOS  DESCENDENTES  COMUNS.
HERDEIRA NECESSÁRIA PRETERIDA. LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR A NULIDADE DO ATO DE LIBERALIDADE.
DOAÇÃO  UNIVERSAL  NÃO  DEMONSTRADA.  PATRIMÔNIO  TRANSFERIDO  QUE  ULTRAPASSA  A  METADE
DISPONÍVEL  MAIS  A  LEGÍTIMA DOS  DONATÁRIOS.  INOFICIOSIDADE.  NULIDADE  PARCIAL  DO  NEGÓCIO
JURÍDICO. ARTS. ANALISADOS: 1.171, 1.175, 1.795, CC/16.
1.  Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico distribuída em 2000, da qual  foi  extraído o presente recurso
especial, concluso ao Gabinete em 25/01/2013.
2. Discute-se a legitimidade de herdeiro, que cedeu seus direitos hereditários, para pleitear a declaração de nulidade
da  doação  realizada  pelo  ascendente  aos  demais  coerdeiros  necessários,  bem  como a  validade  desse  negócio
jurídico.
3. A cessão de direitos hereditários não retira da cedente a qualidade de herdeira, que é personalíssima, e, portanto,
não afasta a sua legitimidade para ajuizar a presente ação, porque apenas transferiu ao cessionário a titularidade de
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Os artigos subsequentes também advertem:

Art. 1.175. É nula a doação de todos os bens, sem reserva
de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador.
Art.  1.176. Nula é também a doação quanto  à parte,  que
exceder  a de que o doador,  no momento da liberalidade,
poderia dispor em testamento.

Nenhuma dessas prescrições de nulidade se amoldam ao caso
em tela, eis que deve ser considerada a norma civil de 1916, vigente ao tempo
da realização do ato,  pois seria necessária a doação de todos os bens. Pelo
que consta dos autos, este imóvel não é o único bem.

Também de ponderar  que mesmo nas hipóteses de doação,  e
constituir-se adiantamento da legítima, o art. 1.785 CC/1916, previa a colação,
instituto que permite igualhar as legítimas dos herdeiros.

6. Os apelantes também se reportam a possível simulação.

Dispõe o Art. 102 do CC/1916:

Haverá simulação nos atos jurídicos em geral:
I.  Quando  aparentarem  conferir  ou  transmitir  direitos  a
pessoas das a quem realmente se conferem, ou transmitem.
II.  Quando contiverem declaração,  confissão, condição, ou
cláusula não verdadeira.
III. Quando os instrumentos particulares forem antedatados,
ou posdatados.

O ato constante da escritura foi claro e nada aparentou, não se
enquadrando nas hipóteses acima. Foi realizada a compra de imóvel em favor
da  apelada,  com recursos  do  pai,  situação  constante  na  escritura,  não  se
evidenciando a prática de ato eivado de simulação ou de dolo.

Assim, considerando as explanações supra,  tenho que de forma
escorreita  a  magistrada  não  declarou  nula a  escritura  pública  de compra e
venda,  bem  como  enveredou  pela  improcedência  dos  demais  pedidos
constantes  nos  autos,  estando-se,  pois,  fundamentada  e  válida.  Por
conseguinte, o desprovimento do recurso apelatório é consequência natural.

Ante  o  exposto,  nego  provimento  à  apelação para  manter

sua situação, de modo a permitir que ele exija a partilha judicial dos bens que compõem a herança.
4. A doação universal, como apregoa o art. 1.175 do CC/16, é caracterizada quando, doados todos os bens, o
doador  não  faz  a  reserva  de  parte  ou  renda  suficiente  para  a  própria  subsistência,  razão  pela  qual  o
reconhecimento da nulidade absoluta não prescinde da demonstração de ter ele se reduzido à miséria, em
decorrência do negócio jurídico realizado.
5. A melhor interpretação do art. 1.171 do CC/16 é a de que a doação feita de ascendente para descendente, por
si só, não é considerada inválida ou ineficaz pelo ordenamento jurídico, mas impõe ao donatário obrigação
protraída no tempo, de, à época do óbito do doador, trazer o patrimônio recebido à colação, para igualar as
legítimas, caso não seja aquele o único herdeiro necessário (art. 1.785 do CC/16).
6. [...].
8. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1361983/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014)
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indene a sentença.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes  Bezerra  Cavalcanti),  o  Exmº.  Des.  José  Ricardo  Porto  e  o  Des.
Leandro dos Santos. Presente à sessão o Exmº.  Dr.Herbert Douglas Targino,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 29 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/04
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