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PRELIMINAR.  NULIDADE  DE  SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA.  DECISÃO  SUCINTAMENTE
FUNDAMENTADA.  AUSÊNCIA  DE  VÍCIO.
REJEIÇÃO. 

- Em que pesem os argumentos do Recorrente, vale
reforçar a premissa jurisprudencial,  já devidamente
consolidada, de que não se pode confundir Decisão
sucintamente  fundamentada  com  ausência  de
fundamentação, de modo que não está o Julgador,
necessariamente, vinculado aos argumentos postos
na petição inicial, nem obrigado a analisar todos os
pontos  ou  dispositivos  legais  eventualmente
aplicáveis à hipótese, ou que a parte entende serem
aplicáveis. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE PARA RETIFICAÇÃO DE REGISTRO.
ALEGAÇÃO  DE  ERRO.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO.  ÔNUS  DA  PARTE  AUTORA
NOS  TERMOS  DO  ART.  373,  I,  DO  CPC.
ESCRITURA  PÚBLICA  DE  INCORPORAÇÃO
LAVRADA POR TABELIÃO NA PRESENÇA DAS
PARTES.  PRESUNÇÃO  DE  LEGALIDADE.
SUPOSTO  EQUÍVOCO  AVENTADO  CERCA  DE
DOIS  ANOS  APÓS  A  LAVRATURA  DO  ATO.
IMPROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS.  ACERTO  DA
DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO. 
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- O artigo 147, II do Código Civil estabelece que "é
anulável o ato jurídico por vício resultante de erro,
dolo,  coação,  simulação  ou  fraude".  Assim,  não
havendo  a  Autora/Apelante  comprovado  a
ocorrência  dos  vícios  acima  mencionados,  o  seu
pedido afigura-se juridicamente impossível,  tal qual
decidido na Sentença.

-  Ademais,  consta  expressamente  da  Escritura
Pública de Incorporação (fls. 23/24) que o Tabelião
de  Notas  a  lavrou,  na  presença  das  partes
envolvidas,  gozando,  portanto,  de  fé  pública  e  de
presunção de validade. Não se desconhece tratar-se
de  presunção  relativa,  “juris  tantum”,  que  admite
prova  em  contrário.  Entretanto,  do  conjunto
probatório  reunido  nestes  autos  não  se  extrai
elemento apto à segura constatação de que houve
erro  do  Tabelião,  mormente,  por  que  se  erro
houvesse  seria  alegado  pelas  partes  na  referida
ocasião, e não com a presente Ação, ajuizada quase
dois anos depois.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, e no mérito, DESPROVER a
Apelação Cível, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.
165. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Motomar Peças e

Acessórios Ltda., inconformada com a Sentença proferida nos autos da Ação

Declaratória de Nulidade de Retificação de Registro movida em face de Maria

Emília  Coutinho  Torres  de  Freitas  e  Sérgio  Gonçalves  Cavalcanti  de

Albuquerque,  na  qual  o  Magistrado  da  11ª  Vara  Cível  da  Capital  julgou

improcedente o pedido.

Em  suas  razões  recursais,  a  Apelante,  preliminarmente,

pugnou pela nulidade da Sentença por ausência de fundamentação. No mérito,

pelo  provimento  do  Recurso  para  declarar  a  nulidade  da  Escritura  de

Incorporação, retificando-a como Escritura de Compra e Venda (fls. 106/115).

Devidamente  intimados,  os  Apelados  apresentaram  as

Contrarrazões de fls. 120/124 e 126/132.
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Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou

parecer de mérito (fls. 159/160).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cabe a análise da preliminar de nulidade aventada

pela Apelante, por suposta ausência de fundamentação da Sentença. 

Nessa senda, em que pesem os argumentos da Recorrente,

vale reforçar a premissa jurisprudencial já devidamente consolidada de que não

se  pode  confundir  Decisão  sucintamente  fundamentada  com  ausência  de

fundamentação.

Assim  sendo,  pode-se  observar  que  o  Juiz  “a  quo”,  julgou

improcedente o pedido sob o fundamento de que a Promovente/Apelante não

fez  provas  de  suas  alegações,  de  modo  que  não  está,  necessariamente,

vinculado aos argumentos da parte, nem obrigado a analisar todos os pontos

ou  dispositivos  legais  eventualmente  aplicáveis  à  hipótese,  ou  que  a  parte

entende aplicável. 

Isso posto, REJEITO a preliminar de nulidade da Sentença ora

invocada, por entender que a presente hipótese não se enquadra naquelas em

que há Decisão flagrantemente desprovida de fundamentação. 

Partindo para o mérito,  verifico que a Autora/Apelante ajuizou

Ação  Declaratória  de  Nulidade  visando  a  retificação  de  Escritura  Pública,

afirmando que os Promovidos incorreram em erro ao lavrarem Escritura de

Incorporação do Imóvel  localizado na Rua Gama e  Melo,  22,  Centro,  João

Pessoa/PB, quando deveriam apenas ter registrado uma Escritura de Compra

e Venda.

Ora, como bem anotado pelo Juiz “a quo”, a Autora/Apelante

em nenhum momento provou a ocorrência de vício resultante de erro,  dolo,

coação ou simulação em relação à Escritura Pública de Incorporação, na qual
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as Sras. Maria Zélia Mesquita de Carvalho e Gisélia Maria Aráujo de Mesquita,

transferiram o aludido imóvel para a Motomar Peças e Acessórios Ltda, como

forma de integralização do capital da aludida empresa.

Ora, o artigo 147, II do Código Civil estabelece que "é anulável

o ato jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, simulação ou fraude".

Assim,  não  havendo  a  Apelante  (Motomar)  comprovado  a

ocorrência  dos  vícios  acima  mencionados,  o  seu  pedido  afigura-se

juridicamente impossível, tal qual decidido na Sentença.

Portanto,  a Autora/Apelante não se desincumbiu do ônus de

comprovar  suas  alegações  de  que  o  processo  de  formação  da  Escritura

Pública de Incorporação (fl. 23/24) se deu forma viciada por erro, limitando-se o

conjunto probatório por ela aventado, apenas ao terreno das alegações. 

Neste contexto, o  Juiz “a quo”, com fulcro no art. 373, I, do

CPC, julgou pela improcedência do pedido.

Ademais,  consta expressamente da aludida Escritura Pública

de Incorporação (fls. 23/24) que o Tabelião de Notas a lavrou na presença das

as  partes  envolvidas,  gozando,  portanto,  de  fé  pública  e  de  presunção  de

validade.

Não  se  desconhece  tratar-se  de  presunção  relativa,  “juris

tantum”,  que  admite  prova  em contrário.  Entretanto,  do  conjunto  probatório

reunido nestes autos não se extrai elemento apto à segura constatação de que

houve erro do Tabelião, mormente, por que se erro houvesse seria alegado

pelas partes na referida ocasião, e não com a presente Ação, ajuizada quase

dois anos depois.

Isso  posto,  inexistindo  prova  da  irregularidade  alegada  nas

razões recursais, ônus que indubitavelmente cabia à parte Autora (art. 373, I,
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do  CPC),  rejeito a  preliminar  aventada,  e  no  mérito,  DESPROVEJO  a

Apelação Cível interposta pela Autora.

Por  fim,  majoro  os  honorários  advocatícios,  estipulados  na

Sentença  em  R$  1.000,00  (mil  reais),  fixando-os  em  R$  1.500,00  (mil  e

quinhentos reais) para cada um dos advogados dos dois Promovidos/Apelados,

nos termos do art. 85, § 11. do CPC, ressaltando que na presente hipótese não

se aplica a isenção mencionada na Decisão Recorrida, eis que a parte autora

não foi beneficiada com a Justiça Gratuita.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, 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, 05 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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