
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABI N ET E  D O  DESEM B AR GAD OR JOÃO  ALV ES  D A S I LVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0013113-14.2011.815.0011
ORIGEM: 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR: Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
APELANTE:  José  Henrique  Ferreira  e  Maria  Emília  Soares  Eloi  (Adv.  Arthur  da 

Costa Loiola)
APELADA: Josefa Vânia Meira de Freitas (Adv. Afonso José Vilar dos Santos)

APELAÇÃO.  AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 
NEGÓCIO  JURÍDICO.  PRELIMINAR.  NULIDADE  DA 
SENTENÇA.  DESCABIMENTO.  MÉRITO.  AUSÊNCIA  DE 
PROVA  ACERCA  DOS  FATOS  ALEGADOS  PELOS 
AUTORES.  SENTENÇA  MANTIDA.  DESPROVIMENTO 
DO RECURSO.

− Não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez 
que,  no  momento  adequado  para  instrução  processual,  foi 
dada oportunidade às partes para requererem as provas que 
entendessem  necessárias,  tendo  os  recorrentes  se  mantido 
inertes, ocorrendo, dessa forma, o fenômeno da preclusão.

− Diante da inércia dos autores em apresentar elementos 
que comprovassem o quanto por eles alegado, ônus que a eles 
incumbia, nos termos do art. 333, I, do CPC, deve ser mantida 
a sentença que julgou os pedidos improcedentes.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar  e,  no  mérito,  negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, integrando a presente decisão 
a súmula de julgamento de fl. 136.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  apelação  interposta  por  José  Henrique  Ferreira  e 
Maria Emília Soares Eloi contra sentença prolatada pelo MM Juiz de Direito da 8ª 
Vara Cível da Comarca de Campina Grande, que julgou improcedentes os pedidos 
constantes da ação de anulação de contrato de compra e venda de imóvel c/c danos 
morais por eles promovida em desfavor de Josefa Vânia Meira de Freitas.

Inconformados,  os  apelantes  alegam  não  ter  sido  dada 
relevância ao requerimento de fl. 36, no sentido de serem ouvidas as testemunhas 
por eles  arroladas,  sendo inverídica a afirmação do Magistrado  a quo de que não 
houve requerimento de prova testemunhal nos autos.

Sustentam que o simples fato de terem promovido a ação em 
conjunto demonstra que a veracidade de sua alegação, no sentido de o imóvel ter 
sido  vendido  à  demandante  Maria  Emília,  e  não  à  apelada,  a  qual  teria  apenas 
emprestado o dinheiro àquela,  sendo que, depois, valeu-se de má-fé e registrou o 
bem em seu nome.

Ao final, pleiteia a anulação da sentença ou, caso assim não se 
entenda, que seja dado provimento ao recurso, a fim de que seja anulado o contrato 
firmado  entre  o  promovente  José  Henrique  e  a  apelada,  reconhecendo-se  que  o 
negócio foi realizado entre os promoventes.

Intimada, a recorrida apresentou as contrarrazões, rechaçando 
as argumentações recursais (fls. 124/130).

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório.

VOTO.

Colhe-se dos autos que os autores, ora apelantes, promoveram a 
presente  demanda  objetivando que  a  promovida  seja  compelida  judicialmente  a 
transferir, através de escritura pública, a propriedade do imóvel à demandante Maria 
Emília,  sob  o  fundamento  de  que  o  negócio  teria  sido  celebrado  entre  os 
promoventes e que teria constado o nome da demandada apenas em razão de ela ter 
emprestado  o  dinheiro  necessário  para  a  efetivação  do  contrato,  tendo, 
posteriormente,  se  recusado  a  receber  o  pagamento  do  empréstimo bem como a 
transferir o imóvel.

O feito tomou seu trâmite regular,  sobrevindo a sentença ora 
guerreada que,  conforme relatado,  julgou improcedentes  os  pedidos.  Contra  essa 
decisão foi manejada a presente irresignação.



De início, no tocante à alegação de nulidade da sentença por 
cerceamento de defesa, entendo que não merece prosperar.

Com  efeito,  em  que  pese  haja  o  requerimento  de  oitiva  de 
testemunhas feito pela parte promovente à fl. 36 dos autos, certo é que, tendo o Juízo 
a  quo,  no  momento  apropriado, após  apresentação  de  contestação  e  respectiva 
impugnação à contestação, intimado as partes para dizerem se havia alguma prova a 
ser  produzida  (fl.  97),  apenas  a  parte  demandada  se  manifestou,  tendo  deixado 
expresso que, “em não havendo requerimento da parte adversa pela produção de 
prova oral, desde já, prescinde da prova ora requerida, pugnando pelo julgamento 
antecipado da lide” (fl. 101).

Ocorre que, diante da inércia dos ora apelantes em requerer as 
provas que entendessem necessárias,  o Magistrado  a quo  procedeu ao julgamento 
antecipado da lide.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez 
que,  no momento  adequado para instrução processual,  foi  dada oportunidade às 
partes para requererem as provas que entendessem necessárias, tendo os recorrentes 
se mantido inertes, ocorrendo, dessa forma, o fenômeno da preclusão.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre os apelantes.

Consoante relatado, afirmam os recorrentes que a demandante 
Maria  Emília,  interessada em comprar um imóvel  do promovente José Henrique, 
teria  feito  um  empréstimo  com  a  demandada,  uma  vez  que  a  liberação  para 
financiamento junto à instituição bancária estava demorando. Alegam, ainda, que, 
quando a promovente conseguiu a liberação do financiamento, a demandada não 
aceitou  o  pagamento  do  empréstimo,  dizendo  que  somente  o  faria  caso  a 
demandante  desistisse  de  cobrar  as  verbas  trabalhistas  a  que  tinha  direito,  e 
procedeu ao registro do imóvel em seu nome, em atitude de evidente má-fé. Diante 
disso,  promoveram  a  presente  ação,  visando  à  anulação  do  negócio  estabelecido 
entre o demandante José Henrique e a promovida, ora apelada.

Entretanto,  compulsando-se  os  autos,  verifica-se  inexistirem 
documentos que comprovem o alegado pelos recorrentes.

Com  efeito,  os  autores  juntaram  aos  autos  tão  somente 
comprovantes  de  residência,  instrumentos  particulares  relativos  a  transações 
anteriores  do  imóvel  objeto  dos  autos,  celebrados  entre  antigos  proprietários  e 
compradores, além de escritura particular dando conta de que o imóvel teria sido 



adquirido  pelo  apelante  José  Henrique em julho  de  2007,  e  um comprovante  de 
empréstimo, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), realizado em 25 de abril de 
2011, feito pela demandante junto ao Banco Itaú.

Por outro lado, a recorrida apresentou escritura particular de 
compra e  venda firmada em 19 de abril  de 2011,  da qual  consta  que adquiriu o 
imóvel do promovente José Henrique pelo valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil 
reais), livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou hipoteca (fls. 48/49).

Não há nos autos qualquer termo de compromisso de compra e 
venda ou mesmo contrato de empréstimo estabelecido entre a demandante Maria 
Emília e a promovida que comprovasse o quanto por eles alegado.

Ademais,  como  anteriormente  mencionado,  no  momento 
oportuno para produção de provas testemunhais, os autores mantiveram-se inertes, 
tendo ocorrido o fenômeno da preclusão.

Com os elementos existentes nos autos, não há como se afirmar 
que  a  ora  apelada  teria  emprestado  o  dinheiro  à  recorrente  a  fim  de  que  ela 
procedesse à compra do imóvel, uma vez que, para isso, não se faria necessário que 
constasse do contrato como outorgada compradora a demandada.

Registre-se, por oportuno e pertinente, que a alegação de que a 
demandada  teria  dito  que  somente  aceitaria  repassar  o  imóvel  à  apelante  se  ela 
desistisse de cobrar as verbas trabalhistas a que tinha direito não convence, uma vez 
que,  consoante  se  extrai  da  cópia  da  sentença  proferida  na  Justiça  do  Trabalho, 
relativa  à  ação  promovida  pela  apelante  em  desfavor  da  recorrida,  foi  a  própria 
recorrente  que  teria  pedido  demissão  de  seu  trabalho,  o  que,  inclusive,  foi 
reconhecido pelo Juiz do Trabalho, consoante trecho a seguir transcrito (fl. 86):

“Em seu depoimento, a parte autora forneceu a seguinte versão 
acerca da causa ensejadora da rescisão: que a depoente discutiu 
com a reclamada em razão da questão envolvendo a negociação 
da casa e foi informada pela reclamada que a situação estava 
insustentável   entre as  duas;  que a reclamante informou que 
não havia problema e poderia fazer a rescisão.
Dentro desse contexto,  percebe-se que houve uma desavença 
entre  a  reclamante  e  a  segunda reclamada,  mas  foi  a  autora 
quem deu a  última palavra no sentido de  por fim à  relação 
contratual,  o  que  de  certa  forma caracteriza  a  ocorrência  do 
pedido de demissão”.

Outrossim, não há qualquer indício de ocorrência de vícios da 
vontade aptos a macular o negócio jurídico, não sendo, portanto, caso de se declarar 



a nulidade do negócio jurídico estabelecido entre  o  recorrente José Henrique e  a 
apelada. 

Por fim, prescreve o art.  333,  I,  do CPC incumbir  ao autor a 
comprovação quanto a fato constitutivo do seu direito.

Assim, diante da inércia dos autores em apresentar elementos 
que comprovassem o por eles alegado, ônus que a eles incumbia, nos termos do art. 
333, I, do CPC, deve ser mantida a sentença que julgou os pedidos improcedentes.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, nego 
provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença vergastada.

É como voto.

DECISÃO

A  Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar 
arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo 
Dr. Miguel de Britto Lyra Filho  (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da 
Silva), o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Excelentíssimo 
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente o representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


