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E M E N T A

APELAÇÃO  CÍVEL.  ANULATÓRIA  DE  DOAÇÃO.  PEDIDO  JULGADO

PROCEDENTE. DOAÇÃO PERPETRADA SEM RESERVA DE BENS PARA A

SOBREVIVÊNCIA  DA  DOADORA.  DOAÇÃO  INOFICIOSA.

RECONHECIMENTO.  PRETENSÃO  DE  INDENIZAÇÃO  PELAS

BENFEITORIAS REALIZADAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA

ACERCA DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA. APELO NÃO PROVIDO. 

1.  O  conjunto  probatório  dos  autos  –  e  não  exclusivamente  a  prova

testemunhal – demonstra que a doação foi realizada sem reserva de bens do

doador para prover a sua subsistência, razão pela qual merece ser anulado o

correspondente contrato. 

2. No mais, no momento da liberalidade, a doadora dispôs de valor superior à

metade dos seus bens, avançando sobre a legítima, o que configura doação

inoficiosa. 

3.  Inexistindo prova acerca da contribuição financeira do requerido para a

construção das lojas e do apartamento no terreno, não há que se falar em

indenização por supostas benfeitorias realizadas. 

4. Recurso não provido.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os  Senhores Desembargadores da  2ª  Turma Cível  do  Tribunal  de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, J.J. COSTA CARVALHO - Relator,
SÉRGIO ROCHA - Revisor, LECIR MANOEL DA LUZ - Vogal, sob a Presidência
do  Senhor  Desembargador  J.J.  COSTA  CARVALHO,  em  proferir  a  seguinte
decisão: NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento
e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 30 de abril de 2014

Documento Assinado Digitalmente
13/05/2014 - 14:51

Desembargador J.J. COSTA CARVALHO
Relator
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R E L A T Ó R I O

Trata-se, na origem, de ação de anulação ajuizada por Domingas

Ayres dos Santos de Lima Ferreira em desfavor de Vivaldo Aires dos Santos.

Alega que, por experimentar problemas de saúde e devido à insistência do réu,

seu  filho,  acabou  assinando  instrumento  particular  de  cessão  de  direitos  de

doação do imóvel sito no condomínio Mestre Darmas em favor desse, além de

lhe  outorgar  várias  procurações,  as  quais  foram  utilizadas  na  aquisição  de

diversos empréstimos em nome da genitora. 

Requereu, assim, a anulação da doação, bem como a devolução

das demais procurações passadas.

Em pedido contraposto, o requerido pleiteou a indenização pelas

benfeitorias erigidas no imóvel objeto da ação anulatória, referente à construção

da casa de fundos realizada há mais de 12 anos, no percentual de 100% (cem

por cento) e pela edificação das lojas comerciais e apartamentos localizados no

lote, no percentual de 50% (cinquenta por cento). 

A douta magistrada julgou procedente o pedido, por entender que

é  nula  a  doação  de  todos  os  bens  sem reserva  de  renda  suficiente  para  a

subsistência do doador, bem como a que excede, no momento da liberalidade, o

montante  que  o  doador  poderia  dispor  em  testamento  e  a  perpetrada  por

instrumento particular.  Julgou, ainda, improcedente o pedido contraposto, haja

vista a ausência de prova cabal de que o requerido contribuíra financeiramente

para a construção das lojas. 

Não  conformado,  Vivaldo  Aires  dos  Santos  interpôs  apelação,

requerendo a reforma da r. sentença. Aduz, em síntese: a) inexistência de prova

de que o imóvel situado na Avenida Salvador Coelho fora doado antes do bem

objeto da presente ação, inclusive porque a prova exclusivamente testemunhal

não se presta à prova dos negócios jurídicos superiores a dez salários mínimos;

b)  ausência  de  prova  acerca  da  extensão  da  incapacidade  do  Sr.  Milton;  c)
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impossibilidade  de  se  escriturar  o  imóvel  em  comento,  haja  vista  a  sua

irregularidade; d) cabimento de indenização pelas benfeitorias realizadas. 

Contrarrazões da autora pleiteando a manutenção da r. sentença.

Preparo regular à fl. 518. 

É o breve relato.

V O T O S

O Senhor Desembargador J.J. COSTA CARVALHO - Relator

Como relatado, trata-se de apelação interposta por Vivaldo Aires

dos Santos contra r. sentença que, nos autos da ação de anulação de doação,

julgou procedente o pedido para anular a doação do imóvel sito no condomínio

Mestre Darmas, módulo 04, lote 14 e improcedente o pedido contraposto haja

vista a ausência de prova cabal de que o requerido contribuíra financeiramente

para a construção das lojas.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do

recurso. 

De início, esclareço que o objeto do presente feito não é ilícito,

nem impossível, já que a autora pretende anular o contrato de cessão de direitos

de doação,  ou  seja,  a  transferência da posse e vantagens sobre  o bem.  Na

realidade, consoante se extrai do artigo 538 do Código Civil, a doação abrange

também  a  transferência  de  vantagens  do  patrimônio  do  doador  para  outra

pessoa, de modo que os direitos, ainda que meramente possessórios, em virtude

de o terreno não ser regularizado, representa uma vantagem para o beneficiado,

tanto que ele pode se opor a terceiros, alegando deter a melhor posse1. 

1 Nesse sentido: Acórdão n.733917, 20050110161423APC, Relator: LUCIANO MOREIRA 
VASCONCELLOS, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 06/11/2013, 
Publicado no DJE: 19/11/2013. Pág.: 107 e Acórdão n.735794, 20100710115688APC, Relator: 
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Daí, no meu sentir, é plenamente viável a presente demanda. 

No  mérito,  a  despeito  do  esforço  do  recorrente,  seu

inconformismo não merece prosperar. 

Com efeito, a doação objeto da presente ação é evidentemente

nula,  já que realizada quando a doadora não possuía bens suficientes a sua

sobrevivência. Ora, a despeito de o recorrente insistir na tese de que a prova

testemunhal não é bastante para provar que a doadora não possuía outros bens,

importa que também o instrumento particular de cessão de direitos de doação de

fls. 15/17 não menciona que a doadora possuía outro patrimônio no momento da

liberalidade. 

Outrossim, em sede de contestação, o próprio apelante confessa

a ocorrência da doação do imóvel sito na Av. Salvador Coelho, a qual também

integrou o negócio jurídico, só que fora realizada em documento separado. 

Veja: 

Quanto  a  doação  esta  seguiu  todos  os  ditames  legais,  e  o

contestante recebeu apenas aquilo que já era seu de direito, pelo que desde já

requer  a  retenção  de  benfeitoria  essa  no  valor  estimado  de  R$  250.000,00

(duzentos e cinquenta mil reais) referente as edificações do imóvel designado por

lote  de  n°  14,  do  Módulo  04,  com  área  de  618,00  m2,  Mestre  D’Armas,

Planaltina/DF, bem como seja anulada a venda do imóvel designado por Lote

de  n°  13,  Quadra  183,  Avenida  Salvador  coelho,  setor  tradicional,

Planaltina/DF que faz parte dessa doação, apenas foi feita em documentos

separados (fl. 69) (g.n). 

Assim,  tais  constatações  corroboram os  testemunhos  contidos

nos autos, os quais são unânimes no sentido de que a apelada não mais possuía

SEBASTIÃO COELHO, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 13/11/2013,
Publicado no DJE: 21/11/2013. Pág.: 118. 
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o  imóvel  localizado  na  Avenida  Salvador  Coelho  por  ocasião  do  ato  de

liberalidade ora discutido. 

A  propósito,  transcrevo  os  seguintes  depoimentos,  os  quais

corroboram que  o  bem objeto  do  presente  feito  constituía  a  integralidade  do

acervo patrimonial da autora:

Que quando a depoente fez a doação,  a depoente doou uma

casa para suas filhas Maria da Soledade e Angélica, bem como doou o terreno

para o requerido Vivaldo e para Milton; que nessa época a depoente não tinha

outro terreno; que quando a depoente fez a doação a depoente confiou que

moraria com os filhos; (g.n). 

(...)  que  antes  de  2010  a  depoente  morava  na  casa  da  Av.

Salvador Coelho, casa que foi doada para as filhas da depoente. (Depoimento

pessoal da autora). 

Que a autora doou para a depoente e sua Irma uma casa na

Av.  Salvador  Coelho  e  no  mesmo  dia  doou  para  o  réu  um  lote  no

Condômino Mestre D’Armas; (...) que antes a depoente morava na casa que

lhe foi  doada por sua mãe que ficava na Av. Salvador Coelho; que quando a

depoente foi morar com a autora Milton as acompanhou; que desde sempre a

depoente morou na casa da Av. Salvador Coelho. (trechos do depoimento de

Soledade) (g.n). 

Desse  modo,  tais  provas  devem  prevalecer  sobre  as  simples

conjecturas do ora recorrente, bem como sobre o documento de fls. 85/86, seja

porque mais consonantes com o conjunto probatório considerado em seu todo,

seja porque, como já asseverado, houve confissão nesse sentido. 
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Por  outro  lado,  como  corretamente  asseverou  a  ilustre

magistrada, a presente doação foi inoficiosa. De fato, prescreve o Código Civil,

que  é  nula  “a  doação  quanto  à  parte  que  exceder  à  de  que  o  doador,  no

momento da liberalidade, poderia dispor em testamento”. 

No caso concreto, as provas demonstram que um dos filhos da

autora (Milton) não foi beneficiado por qualquer dos atos liberatórios realizados,

tendo  sido  prejudicado  em  sua  legítima.  Assim,  independentemente  da  sua

capacidade para compreender os atos da vida civil  (frise-se,  ainda que fosse

capaz), a doação do lote situado no condomínio Mestre D’Armas não poderia ter

ocorrido. 

Em  outros  termos,  a  apelada  doou  em  vida  bens  cujo  valor

ultrapassou o que poderia dispor em testamento (50%), invadindo a legítima do

Sr. Milton. Como conseqüência, sendo a questão acerca da capacidade de Milton

secundária e irrelevante para o deslinde da causa, merece ser prestigiada a r.

sentença, não havendo que se falar, ademais, na imprescindibilidade da ação

declaratória incidental.           

A propósito, confiram-se v. arestos exarados por este Tribunal, os

quais  reconheceram  a  nulidade  parcial  da  doação  na  parte  que  excedeu  à

metade disponível: 

“CIVIL.  PROCESSUAL  CIVIL.  ANULAÇÃO  DE  CONTRATOS.

AGRAVO  RETIDO.  FALTA  DE  INTERESSE.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.

INOCORRÊNCIA. REVELIA. PRESCRIÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

DISSIMULAÇÃO.  CESSÃO  DE  DIREITOS.  INOFICIOSA.  NULIDADE.  

(...)

VII.  Considerando que,  à  época dos fatos,  o de cujus não

tinha outros bens, tem-se que a compra e venda dissimulada do imóvel e a

doação  dos  direitos  aquisitivos  sobre  outro  desfalcaram  a  legítima  dos
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herdeiros  necessários,  impondo-se  a  declaração  de  sua  nulidade.  

(...)

IX.  Deu-se  parcial  provimento  ao  recurso”.  

(Acórdão  n.697411,  20050110028825APC,  Relator:  JOSÉ  DIVINO  DE

OLIVEIRA,  Revisor:  VERA ANDRIGHI,  6ª  Turma  Cível,  Data  de  Julgamento:

24/07/2013, Publicado no DJE: 06/08/2013. Pág.: 346) (g.n). 

“DOAÇÃO DE ASCENDENTE À DESCENDENTE. LIMITAÇÃO A

PARTE DISPONÍVEL.  NULIDADE DA PARTE INOFICIOSA.  AVALIAÇÃO DO

BEM.  

1 - A doação de ascendente à descendente importa adiantamento da legítima.  

2  -  O  ascendente  doador  pode  dispor,  livremente,  sobre  a  metade  do  seu

patrimônio, parte considerada pela lei disponível. Assim, perfeitamente possível

que um herdeiro necessário, contemplado com a porção disponível, receba mais

do que outro, vez que receberá, além de sua cota parte da legítima, mais o que o

ascendente  lhe  testar  ou  lhe  doar  em  vida  da  parte  disponível.  

4 - Nula, contudo, é a doação quanto à parte que exceder a que o doador, no

momento  da  liberalidade,  poderia  dispor  em  testamento. 

5  -  Apelação  provida  em  parte”.  

(Acórdão  n.541476,  20110110151073APC,  Relator:  JAIR  SOARES,  Revisor:

JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/10/2011,

Publicado no DJE: 20/10/2011. Pág.: 220) (g.n). 

“CIVIL.  DOAÇÃO  INOFICIOSA.  NULIDADE.  PROTEÇÃO  DA

LEGÍTIMA.  

1. Consubstanciou-se, no caso vertente, a chamada doação inoficiosa, na

medida  em que  a  liberalidade,  promovida  pelo  doador,  ultrapassou  sua

metade disponível. A alienação gratuita procedida pelo doador alcançou a

metade disponível  dos herdeiros necessários, no caso, os descendentes,
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mostrando-se passível  de nulidade  por  esses,  já  que detêm a legítima.  

2.  Apelação  e  recurso  adesivo  não  providos”.  

(Acórdão  n.468078,  20060110413725APC,  Relator:  FLAVIO  ROSTIROLA,

Revisor:  LÉCIO RESENDE, 1ª Turma Cível,  Data de Julgamento: 01/12/2010,

Publicado no DJE: 07/12/2010. Pág.: 142) (g.n). 

Em relação à alegada impossibilidade de a presente doação ter

sido formalizada por instrumento público em virtude de o imóvel se situar em terra

pública,  melhor  sorte  não  assiste  ao  recorrente,  haja  vista  existirem  outros

fundamentos para justificar a nulidade da doação (doação inoficiosa e doação

sem reserva de bens suficientes à sobrevivência do doador). 

Quanto ao debate acerca da possibilidade de indenização pelas

benfeitorias  supostamente  realizadas,  esclareço,  na  esteira  da  meritíssima

magistrada, que não há provas suficientes para albergar a pretensão contida no

pedido contraposto. Deveras, não me parece crível que o recorrente, com salário

bruto  temporário  (fl.  104)  de  aproximadamente  R$  3.000,00  (três  mil  reais)

tivesse arcado com toda a construção das lojas, mormente considerando que a

autora  auferia  rendimentos  muito  superiores  ao  seu  (ver,  a  propósito,  o

depoimento de fls. 395/396, em que consta a informação acerca da remuneração

média da genitora no patamar de onze mil reais, durante três anos à época da

doação). 

Como  se  não  bastasse,  as  notas  fiscais  com  valores  mais

elevados foram emitidas no nome da apelada e não do apelante, consoante se

extrai  dos documentos de fls.  108/133  e  204/236.  E,  mesmo que  assim não

fosse, é natural que a apelada, encontrando-se com a saúde prejudicada, tivesse

delegado ao seu filho a compra de alguns materiais e pagamento dos pedreiros,

o que, todavia, não impede que a origem do pagamento dos aludidos serviços

tenha partido tão somente da genitora. 
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Aliás, outra não é a conclusão externada do cotejo das provas

testemunhais, senão vejamos: 

“(...) que o réu pagou ao depoente, com dinheiro da autora; que o

depoente  sabe  que  o  dinheiro  era  da  autora  porque  a  autora  falava  para  o

depoente; que Mário também trabalhou no local; que o réu pagava a Mário com o

dinheiro da autora; que na época em que o depoente trabalhou no local o réu

comprava o material provavelmente com o dinheiro da autora; que o depoente

acredita que o material foi comprado com o dinheiro da autora porque quando o

réu ia acertar o serviço a autora passava o dinheiro para o réu; (...)” (depoimento

da testemunha compromissada Francisco Carmo Mascarenhas, fl. 402). 

“(...) que a autora dava o dinheiro para o réu e o réu pagava o

depoente; que o depoente sabe que era a autora que dava o dinheiro porque o

réu pedia o dinheiro à autora que ia a casa dos fundos para pegar o dinheiro

(...)”(testemunho de Mário Rocha Sobrinho, fl. 404). 

“(...) que o réu não contribuiu financeiramente para a construção;

que o réu contribuiu com o seu trabalho; que a autora comprou todo o material

empregado  na  construção  das  lojas  e  do  apartamento;  que  a  mão  de  obra

empregada na construção foi  paga  pela  autora;  que a  autora  pagou os  dois

pedreiros; (...)” (depoimento de Maria da Soledade Aires dos Santos, fl. 398). 

Desse modo, percebe-se que a apelada arcou financeiramente

com  as  construções,  tendo  o  ora  recorrente  contribuído  apenas  com  a  sua

própria mão de obra.  

Por essa razão, diante da falta de provas, não vislumbro como

indenizar  ao  recorrente  qualquer  valor  a  título  de  benfeitorias,  devendo  ser

prestigiada, na íntegra, a r. sentença. 
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Ante o exposto, conheço, mas nego provimento ao recurso. 

É o voto.

O Senhor Desembargador SÉRGIO ROCHA - Revisor

Com o Relator

O Senhor Desembargador LECIR MANOEL DA LUZ - Vogal

Com o Relator.

D E C I S Ã O

NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME.
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