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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000056-63.2013.815.0461
Origem : Comarca de Solânea
Relator :  Dr.  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  (Juiz  Convocado  em
substituição à Desa. Maria das Graças Morais Guedes)
Apelante : Aurenice Medeiros Santos de Carvalho  Dias
Advogado : Djânio Antônio Oliveira Dias
1º Apelado : Daniel Alves Simão
Advogado : Alana Natasha Mendes Vaz Santa Cruz
2º Apelado : Edvanildo de Medeiros Santos
Advogado : Petronilo Viana de Melo Júnior

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA
DECLARATÓRIA  DE  FALSIDADE  DE  ESCRITURA
PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. IMPROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO.   DECURSO  DE  MAIS  DE  QUATRO
ANOS  ENTRE  A  DATA  DA  REALIZAÇÃO  DO
NEGÓCIO JURÍDICO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
INCIDÊNCIA DA DECADÊNCIA PREVISTA NO ART.
178, §9º, INC. V, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO CIVIL DE
1916, ENTÃO VIGENTE.  DESPROVIMENTO.

- O art. 178, do Código Civil de 1916, aplicável ao caso,
estabelece  que  é  de  04  (quatro)  anos  o  prazo  de
decadência  para  se  pleitear  a  anulação  do  negócio
jurídico, contados, nos casos de erro, dolo, simulação ou
fraude, do dia em que se realizar o ato ou contrato.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.
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ACORDA a  egrégia  Terceira  Câmara  Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar
provimento ao recurso. 

R e l a t ó r i o

Trata-se de Apelação Cível,  fls.  111/117,  interposta por
Aurenice Medeiros Santos de Carvalho Dias contra a Sentença, fls.  92/94,
prolatada  pelo  Juízo  da  Comarca  de  Solânea  que,  nos  autos  da  Ação
declaratória  de  Falsidade  de  Escritura  Pública  de  Compra  e  Venda  de
Imóvel  ajuizada  em  face  de  Edvanildo  Medeiros  Santos  e  Daniel  Alves
Simão, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Em conformidade com os dispositivos acima transcritos, tendo em vista
que a demanda foi proposta após o transcurso do lapso temporal de 04
(quatro) anos, previsto para o caso concreto, não restando outra opção, a
não  ser  acolher  a  preliminar  suscitada,  reconhecendo  a  ocorrência  da
prescrição, extinguindo o feito, havendo resolução de mérito.

ISTO POSTO, com base no art. 178, §9º, V, b, do Código Civil de 1916 e
art. 487, inciso II, do novo CPC, e por tudo mais que dos autos consta
acolho a preliminar suscitada, reconhecendo a ocorrência da prescrição,
extinguindo o feito, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos”.

Em  suas  razões,  alega  a  recorrente  que  é  pacífico  o
entendimento  de  que  “a  contagem  da  prescrição  se  dá  após  a  ciência
inequívoca do ato,  no presente caso,  tal fato se deu no ano de 2012”, de
forma que não há se falar em prescrição. Pugna, ao final, pelo provimento
do apelo.

Contrarrazões  acostadas  às  fls.  127/133,  rebatendo  os
argumentos  articulados  pela  apelante  e  requerendo  o  desprovimento  do
recurso.

O  Ministério  Público  ofertou  parecer  às  fls.139/141,
opinando pelo desprovimento do recurso apelatório.

É o Relatório.
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Vo t o

Exmo. Juiz Convocado Eduardo José de Carvalho Soares
- Relator

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da
Apelação. 

Analisando  minuciosamente  o  caderno  processual,
entendo que sentença deve ser mantida.

No  tocante  à  decadência, restou  cabalmente
comprovado o transcurso de mais de 04 (quatro)  anos,  entre  a Escritura
Pública de Compra e Venda, negócio jurídico que se pretende desconstituir,
datada  de  30/08/1996  (conforme  consta  no  documento  expedido  pelo
Serviço Notarial e Registral “Dinah Corrêa”, fl. 17/17v) ou a data em que
fora lavrada a procuração pública (10.11.1995) e o ajuizamento da ação, em
15/11/2013. 

Para  deslinde  da  questão  e,  por  via  de  consequência,
ratificar o posicionamento, aqui adotado, faz-se mister sopesar o início do
prazo para a busca da concretização do direito, ou melhor, o momento em
que se consumou o ato reputado vicioso que a parte autora pretende anular,
como o fez a decisão a quo. 

Com  efeito,  considerando  o  prazo  decadencial  de  04
(quatro) anos, para o ajuizamento de ação com o fim de anular o ato jurídico
fundada em erro,  dolo,  simulação,  fraude e coação,  previsto no inciso V,
alínea “b” do § 9º, do art. 178, do Código Civil de 1916, vigente à época de
celebração do negócio jurídico, mostra-se evidente a decadência do direito,
na esteira do que estabelecia o Código Civil, que dispunha:

“ § 9º Em quatro anos:
(...)
V. A ação de anular ou rescindir os contratos, para a qual se não
tenha estabelecido menor prazo; contado este:

b) no de erro, dolo, simulação ou fraude, do dia em que se realizar
o ato ou o contrato;.
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Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“A ação para desconstituir transação por vício de vontade deve
ser exercida em quatro anos, sob pena de decadência do direito
formativo (art. 178, § 9º, V, b, do CCivil). Recurso não conhecido.”
(REsp  468.026/RJ,  Rel.  Ministro  RUY  ROSADO  DE  AGUIAR,
QUARTA TURMA, julgado em 04.02.2003, DJ 07.04.2003 p. 295) -
negritei.

No mesmo norte é a jusrisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO  DE  NULIDADE  DE  ATO  JURÍDICO.  VÍCIO  DE
CONSENTIMENTO.  ESCRITURA  PÚBLICA  DE  COMPRA  E
VENDA  DE  IMÓVEL.  DECADÊNCIA  DO  DIREITO.  PRAZO.
TERMO INICIAL. ART. 178, § 9º, INCISO V, DO CCB/1916. É de 04
(quatro) anos o prazo para anular negócio jurídico, cujo termo a
quo,  na  hipótese,  iniciou-se  com  a  formalização  da  escritura
pública. Inviabilidade de se fixar o termo inicial a partir da data
em  que  o  autor  supostamente  teve  conhecimento  de  que  sua
filha  não  iria  lhe  devolver  o  imóvel.  Recurso  de  apelação
desprovido. Unânime. (TJRS; AC 499268-35.2012.8.21.7000; Esteio;
Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra; Julg.
28/02/2013; DJERS 06/03/2013)

AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA
E VENDA.  DECADÊNCIA.  O prazo para pedir  a  nulidade  de
escritura pública é decadencial e de quatro anos a contar, no caso
de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão,
do dia em que se realizou o negócio jurídico. Inteligência do art.
178  do  Código  Civil  de  1916.  Recurso  desprovido.  (TJRS;  AC
320120-64.2012.8.21.7000; Guaíba; Sétima Câmara Cível; Rel. Des.
Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves; Julg. 26/09/2012; DJERS
01/10/2012)

APELAÇÃO. Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública.
Imóvel cedido como pagamento de débito existente. Lavratura que
se deu em nome de terceiro. Nulidade. Decadência analisada de
ofício  pelo Juiz  singular.  Possibilidade.  Acolhimento.  Transcurso
do  prazo  para  anulação  do  negócio  jurídico.  Manutenção  do
decisum.  Desprovimento  do  recurso.  -  É  de  04  quatro  anos,  o
prazo  para  anular  negócio  jurídico  realizado  com  vício  de
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consentimento, cujo termo a quo, na hipótese, inicia-se com a sua
realização. -  Considerando o prazo decadencial de quatro anos,
para o ajuizamento de Ação Declaratória de Nulidade fundada
em erro, dolo, simulação, fraude e coação, previsto nos incisos I e
II, do § 9º, do art. 178, do Código Civil de 1916, vigente à época
de  celebração  do  negócio  jurídico,  mostra-se  evidente  a
decadência  do  direito. -  O  prazo  decadencial  não  é  alcançado
pelas regras de suspensão ou interrupção inerentes à prescrição, o
que, inclusive, restou positivado no art. 207, do Estatuto de Direito
Material. - “O decurso do tempo, como é sabido, estabiliza certas
situações fáticas, transformando-as em situações jurídicas. Aparece
aqui  a  hipótese  da  decadência,  para  resguardar  o  Princípio  da
Estabilidade   das  relações  jurídicas”.  (José  dos  Santos  Carvalho
Filho. In. Manual de Direito Administrativo. Lumen Juris, 14 ed.,
p. 132).TJPB - Acórdão do processo nº 20020010250203001 - Órgão
(4A CAMARA CIVEL) - Relator DES. FREDERICO MARTINHO
DA NOBREGA COUTINHO - j. em 24/02/2011

 AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. Alegação de serem as
autoras as únicas proprietárias do bem inventariado e partilhado
com  os  réus.  Suposto  vício  de  consentimento  (erro)  quanto  ao
acervo  hereditário  e  posterior  partilha,  em  que  pese  a  falta  de
registro da escritura de compra e  venda do imóvel.  Transcurso,
entretanto, do prazo decadencial quadrienal. Exegese do art. 178, §
9º, V, 'b' e 'c' do CC/1916.  Actio ajuizada muitos anos depois da
perfectibilização do ato que se pretendia anular. Caducidade do
direito potestativo. Extinção do processo com fulcro no art. 269,
IV do CPC. Sentença confirmada, porém por fundamento diverso.
Apelo desprovido. "Sujeita-se à decadência quadrienal o direito
potestativo postulado na ação de anulação de negócio jurídico
por vício de vontade (artigo 178, § 9º, V, do Código Civil de 1916;
artigo  178,  §  9º,  V,  do  Código  Civil  de  2002)" (TJSC,  AC  n.
2004.034510-2, de anchieta, Rel. Des. Marcus tulio sartorato, j. Em
26-8-05).  (TJSC;  AC 2008.069155-1;  Tubarão;  Terceira  Câmara  de
Direito  Civil;  Relª  Desª  Maria  do  Rocio  Luz  Santa  Ritta;  Julg.
14/06/2011; DJSC 06/07/2011; Pág. 197) 

ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. PEDIDO DE INVALIDAÇÃO
DE  ESCRITURA  PÚBLICA  DE  COMPRA  E  VENDA  E
CANCELAMENTO DO RESPECTIVO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
DÚPLICE ALIENAÇÃO DO MESMO IMÓVEL. AFASTAMENTO
DE PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA NÃO
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECADÊNCIA DO
DIREITO RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DO ART.  178,  §  9º,
INC. V, ALÍNEA "B", DO CC/1916. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Prescinde da atuação do ministério público o litígio cuja matéria
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não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 82
do CPC. 2.  Não havendo o autor ajuizado a ação anulatória de
escritura pública de compra e venda de imóvel com pedido de
cancelamento do respectivo registro imobiliário. no prazo a que
atem o  art.  178,  §  9º,  inc.  V,  alínea  "b",  do  CC/1916,  correta  a
solução judicial que decide pela extinção do processo com fulcro
no inc. IV do art. 269 do CPC. (TJSC; AC 2008.000529-3; Balneário
Piçarras;  Rel.  Des.  Eládio  Torret  Rocha;  Julg.  15/07/2010;  DJSC
23/07/2010; Pág. 112) 

 AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA
E VENDA.  DECADÊNCIA.  O prazo para pedir  a  nulidade  de
escritura pública é decadencial e de quatro anos a contar, no caso
de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão,
do dia em que se realizou o negócio jurídico. Inteligência do art.
178  do  Código  Civil  de  1916.  Recurso  desprovido. (TJRS;  AC
320120-64.2012.8.21.7000; Guaíba; Sétima Câmara Cível; Rel. Des.
Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves; Julg. 26/09/2012; DJERS
01/10/2012) (grifei)

Não destoa o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  ANULAÇÃO  DE  NEGÓCIO
JURÍDICO. SIMULAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO
ANOS. ART. 178, § 9º, V, "b" do CC/16. RECONHECIMENTO DA
DECADÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  APLICAÇÃO  DA  LEI
VIGENTE  NA  DATA  DE  REALIZAÇÃO  DO  NEGÓCIO.
SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - O
art. 178, do Código Civil de 1916, aplicável ao caso, estabelece que
é de  04 (quatro)  anos  o prazo de  decadência para se pleitear a
anulação do negócio jurídico,  contados,  nos casos de erro,  dolo,
simulação ou fraude, do dia em que se realizar o ato ou contrato.
(TJPB;  AC  0000804-45.2009.815.0911;  Terceira  Câmara
Especializada Cível; Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes;
DJPB 17/06/2014; Pág. 13) VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS
os  presentes  autos  acima  identificados.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00010748620108150021,  3ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES  SAULO HENRIQUES
DE SÁ E BENEVIDES , j. em 19-07-2016)  
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Por  fim,  destaco  que  não  há  que  se  falar  em  ação
meramente declaratória, esta não atingida pela prescrição ou decadência, eis
que na hipótese não se buscava apenas o conhecimento, a declaração, mas a
anulação da escritura, extinguindo, por conseguinte, direitos.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 10 de
abril de 2018, o Exmo Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. Participaram do
julgamento, além do Relator e do Presidente, o Exmo. Juiz Convocado Ricardo
Vital de Almeida.  Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da
Nóbrega, representante da Procuradoria de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 12 de abril  de
2017.

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
Juiz Convocado/Relator
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