
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO Nº 29413/2011 - CLASSE CNJ - 198  - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

Fl. 1 de 24

TJ

Fls.------
-

APELANTES: WILSON REIGOTA FERREIRA E OUTRA(s)
APELADOS: CELSO ROBERTO BERTECHINI E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 29413/2011
Data de Julgamento:   1º-02-2012

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA – PRELIMINAR – 

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – 

SENTENÇA EXTRA PETITA – REJEITADA – MÉRITO – VÍCIOS 

REDIBITÓRIOS – REQUISITOS CONFIGURADOS – GRAVAME NA 

ESCRITURA DO IMÓVEL – VENDA AD MENSURAM – PERDAS E DANOS – 

IMPOSSIBILIDADE – CAUSA A RESCISÃO DO CONTRATO – CLÁUSULA 

DE INADIMPLEMENTO, IRREVOGABILIDADE, IRRETRATABILIDADE – 

ARTIGO 466 DO CPC – HIPOTECA JUDICIAL – EFEITO SECUNDÁRIO E 

IMEDIATO DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO.

Para a caracterização de vícios redibitórios exige-se a presença de cinco 

requisitos: a) que a coisa tenha sido recebida em virtude de contrato comutativo, ou 

de doação com encargo; b) que a mesma se ressinta de defeitos prejudiciais à sua 

utilização, ou lhe diminuam o valor; c) que esses defeitos sejam ocultos; d) que 

sejam graves; e) que já existam no momento da celebração do contrato.

Está prevista no artigo 500 do Código Civil a venda ad mensuram, na 

qual se adquire uma determinada metragem de terreno, sendo que a quantidade 

entregue deve ser igual à vendida, sob pena de que, na hipótese de entrega de área 

menor, responda a parte pela resolução do negócio ou abatimento do preço, 

ressalvado ao comprador, no entanto, um limite legal de tolerância em favor do 

vendedor de até 1/20 (um vinte avos) da área total enunciada.
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O artigo 466 do CPC trata dos efeitos secundários da sentença, que tem 

por escopo acautelar e assegurar a plena efetividade da execução contra o devedor, 

ao mesmo tempo em que resguarda e previne o credor de eventuais fraudes que 

poderiam ser facilmente praticadas pelo devedor durante o tempo recursal.
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APELANTES: WILSON REIGOTA FERREIRA E OUTRA(s)
APELADOS: CELSO ROBERTO BERTECHINI E OUTRA(s)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por WILSON 

REIGOTA FERREIRA E OUTRA(S) objetivando a reforma da sentença constante de fls. 

2065 a 2091, que:

 Julgou parcialmente procedente a pretensão contida na ação 

redibitória para resolver o contrato particular de compromisso de compra e venda, 

condenando os Apelantes a pagar as perdas (levando em consideração terras 

permutadas, semoventes, valores, benfeitorias) em quantia a ser fixada por meio de 

liquidação em juízo.

 Julgou parcialmente procedente a reconvenção, a fim de 

reintegrar os Apelados na posse dos imóveis em litígio, ratificando os efeitos da 

tutela satisfativa outrora concedida.

 Não conheceu do pedido de resolução contratual na reconvenção, 

em face da falta de interesse de agir na via eleita, nos termos do artigo 267, VI do 

CPC.

 Extinguiu com resolução do mérito a exclusão das demais partes 

litisdenunciadas do pólo passivo da demanda, por ocorrência da prescrição quanto 

ao eventual direito regressivo daquelas.

 Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes a arcarem 

na proporção de metade para cada uma, com as custas processuais e os honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor a ser liquidado.

Os Apelantes alegam que os Apelados desistiram da prova grafotécnica, 

limitando-se a juntar aos autos cópias de uma sindicância administrativa que tramitou na 

Comarca de Aurilândia/GO, para apurar a responsabilidade do ex-cartorário do Registro de 
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Imóveis de Cachoeira de Goiás, onde foi lavrada no ano de 1989 uma procuração 

“supostamente” declarada nula por aquele Juízo.

Inconformados, dispõem que não tendo sido realizada a mencionada 

prova pericial, não há como afirmar que a procuração que embasou o título de domínio é nula.

Argumentam que a constatação pelo agrimensor de que a área adquirida 

era 5% (cinco por cento) menor do que a área prometida, não tem o condão de afetar a relação 

obrigacional (promessa de compra e venda), bem como não justifica a rescisão do contrato, 

pois é permitida a diferença quando se trata de venda ad corpus.

Sustentam que os corretores, juntamente com os Apelados, vistoriaram 

a fazenda para concretizarem o negócio. Portanto, tendo havido visita in locu, não deveria 

haver alegação posterior de que a área não era exatamente aquela adquirida.

Relatam que os Recorridos não realizaram nenhuma benfeitoria no 

imóvel, prova disto é o estado de deterioração que se encontrava a área.

Arguiram ainda que não houve a entrega de nenhum semovente, sendo 

que o gado vacum serviu apenas de referência para se estabelecer o valor do negócio jurídico.

A irresignação sobre a procedência parcial da reconvenção está ligada à 

situação de que não receberam a totalidade do preço pactuado no negócio entabulado, mesmo 

tendo constituído em mora os Apelados, via de consequência, deve recair sobre eles a cláusula 

penal, e principalmente uma indenização pela ocupação indevida da área pelo longo período de 

12 (doze) anos.

Narram que o magistrado monocrático não poderia ter determinado a 

hipoteca judiciária, uma vez que nada nesse sentido foi pedido pela parte Recorrida na peça 

inaugural.

Aduzem nas razões que não foi apreciado o pedido de perda de valores 

realizado na reconvenção.

Ao final, pugnam pelo provimento do apelo, a fim reformar a sentença 

hostilizada para julgar improcedente a Ação Redibitória e procedente a reconvenção, 

rescindindo o contrato por culta exclusiva dos Apelados, consolidando em definitivo posse da 

área em seu favor, bem como condenar os Recorridos a perderem todo o valor pago até então 

pelo negócio noticiado.
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Os Apelados apresentaram contrarrazões, nas quais asseveram 

preliminarmente o não conhecimento do Recurso, com base no artigo 557 do CPC. No mérito, 

pugnam pelo improvimento.

É o relatório.
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VOTO (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS  

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões os Apelados alegam, preliminarmente, o não 

conhecimento do recurso, haja vista que a causa de pedir recursal formulada pelos Apelantes 

está totalmente dissociada da pretensão do apelo. 

Argumentam que os Recorrentes dispõem nas razões recursais que a 

sentença é extra petita, ou seja, jamais poderiam pleitear a reforma da sentença, e sim a 

nulidade com a remessa dos autos à instância singela.

Com isso, concluem os Apelados que, pelo princípio da congruência, 

no qual deve haver liame entre o pleito recursal e o acórdão, o não conhecimento do recurso é 

medida que se impõe com base no artigo 557 do CPC.

Como consabido, cabe ao julgador analisar o pleito do autor nos exatos 

limites do pedido por ele formulado, conforme preconiza o artigo 460 do CPC, in verbis:

Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de 

natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou 

em objeto diverso do que Ihe foi demandado.

Insta consignar que em sede de preliminar não cabe, por ora, analisar se 

a sentença vergastada é ou não extra petita, o fato aqui paira sobre a aplicação do artigo 557 do 

CPC, isto é, saber se o pedido recursal de reforma da sentença foi realizado equivocadamente 

ou não.

Com efeito, é dizer que mesmo que se trata de sentença extra petita não 

é crível impedir a análise do mérito do recurso, pois que somente com a sua análise é que se 

poderá verificar o vício de julgamento fora dos limites do pleito inicial.

Em outras palavras, registro que caso a sentença vergastada seja extra 

petita, tal situação será analisada quando da prolação do voto de mérito pelos julgadores desta 
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Câmara, sendo certo que constatado o vício do artigo 460 do CPC, pode-se declará-lo de ofício, 

pois padece de nulidade absoluta.

Corroborando com o tema, destaco os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE 

APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE 

DANOS MATERIAIS. ANÁLISE DE PEDIDO INEXISTENTE NOS AUTOS. 

SENTENÇA CITRA E EXTRA PETITA. DESCONSTITUIÇÃO. Se o Magistrado 

singular não analisou a integralidade dos pedidos vertidos pela parte autora, 

analisando pedido diverso, a sentença padece de nulidade absoluta, por ‘citra’ e 

‘extra petita’, impondo-se sua desconstituição, para que o juízo singular enfrente, 

na totalidade e nos limites do princípio da congruência, o mérito dos pedidos 

constantes da petição inicial. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. 

RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Apelação Cível nº 70042521344, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, 

Julgado em 20-7-2011) (destaquei).

Apelação cível. Ação de indenização. Danos morais. Cláusulas 

abusivas. Inexistência de pleito na inicial. Danos morais. Ausência de 

manifestação pelo magistrado a quo. Sentença extra petita. Sentença 

desconstituída, de ofício. Apelo prejudicado. (Apelação Cível nº 70043594639, 

Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Breno Pereira 

da Costa Vasconcellos, Julgado em 14-7-2011) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA 

SENTENÇA. DECISÃO CITRA PETITA. Não tendo sido examinadas todas as 

causas de pedir da pretensão indenizatória, impõe-se a desconstituição da 

sentença, o que, inclusive, pode ser feito ex officio por se tratar de matéria de 

ordem pública a partir dos efeitos translativos do apelo. SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível nº 70031756596, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS,  Relator: Tasso Caubi Soares Delabary,  Julgado em   

09-12-2009).
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Nessa senda, entendo que não há como não conhecer do recurso, neste 

momento processual, uma vez que não está comprovado de plano o julgamento extra petita, 

além do que, como dito alhures, se tal fato ocorreu haverá a possibilidade de reformar/anular a 

sentença em sede de análise do mérito do recurso.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS  

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, para melhor compreensão da lide, necessário tecer um 

breve histórico dos fatos trazidos à prestação jurisdicional.

Os Apelados propuseram Ação Redibitória em face dos Apelantes, 

alegando, em síntese, que adquiriram deles uma área de terras de 5.247 ha (cinco mil, duzentos 

e quarenta e sete hectares) localizada no município de Alto Araguaia.

Asseveram que o pacto foi formalizado por meio do Instrumento 

Particular de Compra e Venda de Imóvel, sendo que à época tomaram as cautelas necessárias, 

inclusive procurando o Cartório local, no qual constataram que o imóvel não possuía nenhum 

gravame.

Todavia, dispõem que posteriormente ficaram sabendo que haviam 

“comprado gato por lebre”, ao passo que o título dominial entregue a eles não era verdadeiro.

Aduziram, ainda, que a área vendida é menor do que a comprada, sendo 

que tal diferença é de 5 % (cinco por cento).

Relatam que além de não possuírem a propriedade da terra, já que o 

título dominial não tinha valor nenhum, estavam também na iminência de serem privados da 

posse, pois terceiros haviam ingressado em juízo com Ação de Manutenção da Posse 

requerendo a proteção possessória de 1/3 (um terço) da área.
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Argumentam que, sem saber do vício existente no imóvel, investiram 

no mesmo, efetuando inúmeras benfeitorias.

Ao final, requereram a devolução do pagamento realizado, na forma de 

gado vacum como foi o negócio entabulado, além de indenização pelas benfeitorias realizadas, 

tudo acrescido de juros e correção monetária.

Os Apelantes apresentaram contestação (fls. 125 a 183), na qual 

alegaram, preliminarmente, falta de interesse processual e inépcia da inicial. No mais, 

pugnaram pela improcedência da ação, bem como denunciaram à lide Doroty M. Fireman e 

Benjamim Fireman, além da empresa Construtora Guaxupé Ltda.

Os Apelantes apresentaram também reconvenção (fls. 347 a 370), na 

qual requereram, liminarmente, a reintegração de posse, haja vista a inadimplência da parte 

adversa. Ao final, clamaram pela procedência da reconvenção a fim de declarar rescindido o 

contrato sub judice, com a consequente perda tanto dos valores já pagos pelos Apelantes como 

das benfeitorias feitas no imóvel.

Às fls. 401 a 407, o magistrado a quo indeferiu a liminar de 

reintegração de posse, determinando, contudo a citação dos denunciados à lide.

Da decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse, agravaram 

os Apelantes – RAI nº 11771 (fls. 414 a 443), no entanto o recurso foi improvido (fls. 713 a 

717).

Os Apelados impugnaram a contestação apresentada pelos Apelantes 

(fls. 471 a 479), bem como contestaram a reconvenção (fls. 480 a 4910).

A denunciada à lide, a saber, Construtora Guaxupé Ltda., devidamente 

citada apresentou contestação (fls. 581 a 605).

Foi designada audiência de conciliação e saneamento (fl. 732).

Às fls. 781 a 791 o feito foi saneado, bem assim designada audiência de 

instrução e julgamento, que foi posteriormente realizada (fls. 944 a 946).

A litisdenunciada apresentou agravo retido (fls. 984 e 985).

Provas testemunhais foram colhidas por meio do cumprimento de 

Cartas Precatórias (fls. 1009 a 1011, 1049 a 1053, 1081 a 1086).
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O magistrado singular impulsionou o feito às fls. 1124 a 1127 e 1170 a 

1174. Laudo pericial apresentado às fls. 1385 a 1388.

O MM. Juiz a quo despachou à fl. 1612 determinando a busca e 

apreensão dos autos, haja vista que há tempo o mesmo encontrava-se em carga com o expert 

que pendia de esclarecimentos quanto ao laudo apresentado.

O Juízo a quo deferiu a tutela antecipada para reintegrar os Apelantes 

na posse do imóvel sub judice (fls. 1910 a 1915). 

Auto de reintegração acostado às fls. 1929 e 1930.

Alegações finais pelos Apelantes às fls. 1942 a 1966, e pelos Apelados 

às fls. 1979 a 1999.

Foi proferida a sentença (fls. 2065 a 2091), dando azo ao presente 

recurso.

Feitas essas considerações, e após analisar detidamente o feito, vejo que 

não prosperam as irresignações dos Recorrentes.

Com efeito, insta consignar que o Juízo singular acatou o pedido 

redibitório ao asseverar que “o contrato está com erros que na verdade não poderiam constar, 

já que diverge de escritura pública de compra e venda, quanto a existência de gravame que 

não consta na apontada escritura” (fl. 2070).

Nessa senda, é clarividente que a procedência da ação não foi embasada 

na alegação dos Apelados de que o título dominial era nulo, (fl. 06), e sim no defeito oculto 

pela existência de gravame na escritura do imóvel.

Como consabido, para a caracterização de vícios redibitórios exige-se a 

presença de cinco requisitos: a) que a coisa tenha sido recebida em virtude de contrato 

comutativo, ou de doação com encargo; b) que a mesma se ressinta de defeitos prejudiciais à 

sua utilização, ou lhe diminuam o valor; c) que esses defeitos sejam ocultos; d) que sejam 

graves; e) que já existam no momento da celebração do contrato.

Dessa feita, não basta a simples existência de defeitos, é preciso que 

sejam eles ocultos, uma vez que se estavam à vista, impressionando diretamente os sentidos, se 

conhecidos do outro contratante, ou facilmente verificáveis, sem esforço, com a vulgar 

diligência e atenção de uma pessoa prudente, a um simples e rápido exame, não mais se pode 
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falar em vício redibitório. Nessa situação, presume-se então que o adquirente já os conhecia e 

que não os julgou capazes de impedir a aquisição, renunciando assim à garantia legal da 

redibição. 

Na lição de Nelson Nery Júnior o conceito de vício oculto define-se:

Vícios ocultos: Consideram-se aqueles que não impressionam 

diretamente os sentidos, bem assim os que o comprador, sem esforço, com a vulgar 

diligência e atenção de um prudente comerciante, não pode descobrir com um 

simples e rápido exame exterior da mercadoria, no ato de recepção desta, posto 

que se revelem mais tarde pela prova, pela experiência ou pela abertura de 

invólucros. (In Código Civil Comentado, 3ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 

p. 394).

Nesse sentido é imperioso dizer que comungo do entendimento que 

levou o magistrado a quo a acatar a existência de vício redibitório. A fim de evitar a 

indesejável tautologia, transcrevo parte da bem lançada sentença:

Abordaram os autores/reconvindos, que na data da aquisição do 

imóvel acima, apesar de terem feito levantamento – nas suas aduções – sobre 

possíveis constrições acerca do aludido imóvel, não foi constatado nenhum 

gravame nesse sentido.

Com isso, se emerge a boa-fé dos autores/reconvindos, que não pode 

ser abalada, nem mesmo pelas falas dos réus/reconvintes de eventual ilícito 

tributário, em que caberá ao Ministério Público e autoridade policial verificar  a 

ocorrência.

Outros fatores um tanto incomuns surgem também na celeuma, no que 

diz respeito aos réus/reconvintes terem alienado a terra adquirida no negócio – 

dada pelos autores/reconvintes em Brasilândia-MS – por R$ 191.000,00 (cento e 

noventa e um mil reais), ou seja, preço substancialmente abaixo do que receberam 

dos autores no valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).

Todavia, numa análise detida, verifico que as falhas dos 

autores/reconvindos não é evidenciada pelas provas nos autos quando ao valor do 

imóvel dado abaixo do valor de mercado, pois, a escritura pública de compra e 
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venda traz apenas o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que poderia 

justificar a alienação do imóvel acima pelo então valor de R$ 191.000,00 (cento e 

noventa e um mil reais)

Outro aspecto que me chama a atenção, conforme a peça contestatória, 

é no que tange a escritura pública de compra e venda de fls. 21/22, na qual é 

expressa a afirmação dos réus/reconvintes de que o imóvel adquirido pelos 

autores/reconvindos é ‘absolutamente livre e desembaraçado de quaisquer dúvidas 

e ônus real, inclusive hipotecas [...]’ sendo que adiante há contrato particular de 

compromisso de venda e compra de imóvel, no qual também é expresso no tópico 

‘DA ESCRITURA DEFINITIVA’ de que os imóveis Dourado e Colorado seriam 

conferidos aos autores com garantia hipotecária em favor dos vendedores.’

Obviamente, os autores/reconvindos estão de boa-fé na relação 

obrigacional e isto não tenho dúvida nenhum, porquanto é comum na seara 

contratual celebrar contrato de compra e venda de imóvel com garantia 

hipotecária em prol o vendedor, para garantir e resguardar ainda mais o vendedor 

de eventual inadimplência por parte do comprador.

Tanto é verdade essa premissa, que anteriormente já houve discussões 

judiciais em torna da posse de parte da área dos imóveis, em que os 

réus/reconvintes já tinham ciência.

Outrossim, ao que me parece o contrato está com erros que a verdade 

não poderiam constar, já que diverge da escritura pública de compra e venda, 

quanto a existência de gravame que não consta na apontada escritura. (fls. 2069 e 

2070)

Portanto, como restou demonstrado, a procedência parcial da Ação 

Redibitória nada tem haver com a nulidade do título, como crêem os Apelantes, até porque 

houve desistência da prova grafotécnica, in verbis:

No que tange a produção da prova pericial, tendo em vista que ambas 

as partes pleiteiam a não produção da aludida prova, declaro a mesma 

prejudicada. (fl. 1172).
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Vale mencionar ainda que, ao contrário do alegado pelos Apelantes, 

quando da prolação da decisão guerreada, não teve valor probante algum a propositura da Ação 

de Anulação da Escritura Pública proposta pelos Apelados, senão vejamos:

Nesse passo, se faz importante tecer uma observação extremamente 

fundamental, já que ação declaratória visando a anulação de escritura do imóvel 

foi proposta pelos autores/reconvindos, sendo extinta sem resolução do mérito, eis 

que reconheceu-se estes como carecedores da ação diante da manifesta 

ilegitimidade ativa de demandarem na apontada ação, reconhecendo ainda o 

fenômeno da litispendência. 

De outro lado, no que tange à venda de imóvel ad mensuram é dizer 

que a área é fator preponderante, e é sobre ela que se estipula o preço por sua medida de 

extensão, sendo esta a distinção com ad corpus, porque os efeitos são diferentes, como se verá 

adiante.

Está previsto no artigo 500 do Código Civil a venda ad mensuram, na 

qual se adquire uma determinada metragem de terreno, sob pena de que, na hipótese de entrega 

de área menor, responda a parte pela resolução do negócio ou abatimento do preço, ressalvado 

ao comprador, no entanto, um limite legal de tolerância em favor do vendedor de até 1/20 (um 

vinte avos) da área total enunciada.

No que tange a ad corpus ocorre quando os contratantes levam em 

consideração o corpo, o objeto e as características de localização. Em outras palavras, é dizer 

que são as suas comodidades que são levadas em consideração, sendo que a área do imóvel 

possui importância secundária. Em remanescendo área diversa à contratada, não haverá 

complementação nem devolução do excesso aos contratantes.

Nesse viés, conclui-se que a ausência ao direito de indenização e 

abatimento do preço é a principal consequência da compra e venda ad corpus, pois o 

comprador nada poderá reclamar caso o imóvel seja menor do que a metragem da escritura.

No caso, para determinar se a venda se operou na modalidade ad 

mensuram ou ad corpus imperiosa a análise do contrato sub judice, colacionado às fls. 27 a 35, 

do qual transcrevo o seguinte trecho:

(...) têm entre si justos e contratados para a compra e venda de 5.247 



SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO Nº 29413/2011 - CLASSE CNJ - 198  - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

Fl. 14 de 24

TJ

Fls.------
-

há (cinco mil, duzentos e quarenta e sete hectares) de terras assim especificadas: 

4.800 há (quatro mil e oitocentos hectares) de terra representada pela Fazenda 

Dourado, e 447 ha da Fazenda Colorado. Estas áreas localizam-se no município 

de Alto Araguaia-MT, com as seguintes divisas e confrontações: tem início no 

marco MP-01, cravado na margem esquerda do Ribeirão Dourados, embaixo da 

Serra Vermelha; deste segue pelo Ribeirão acima, tendo o mesmo como divisor 

natural, em diversos rumos e distâncias, até a confluência da cabeceira do morro; 

onde está o M-02; deste segue pela referida cabeceira, dividindo pela cabeceira 

com José Arantes, em diversos rumos e distâncias e reta de 420,00 metros, até a 

serra vermelha, onde está o MP-03, deste segue contornando a referida serra, 

dividindo com José Garcia Arantes em diversos rumos e distâncias até o M-04, 

cravado junto a um aramado na divisa de José Roberto de Oliveira; deste segue 

pelo aramado, com rumo de 67 graus, zero minutos, NE e distância de 770,00 

metros até a margem de uma cabeceira, onde está o MP-05, deste segue pela 

cabeceira acima, tendo a mesma como divisor natural, em diversos rumos e 

distâncias até a sua nascente, onde está o MP-06; deste, segue por um aramado, 

divisando com a Fazenda Colorado, com rumo de 70 graus, 35 minutos NE e 

distância de 470 metros até o MP-07; daí segue pelo aramado com rumo de 55 

graus, 25 minutos NE e distância de 1.500,00 metros até o MP-08; daí reflete à 

esquerda com rumo 41 graus, zero minutos NW e até o MP-08; daí reflete à 

esquerda, com rumo de 41 graus, zero minutos NW e distância de 1.570,00 metros 

até o MP-09, daí reflete à direita, divisando com a Fazenda Guaxupé, com rumo de 

57 graus, 30 minutos SE e distância  de 1.025,00 metros, até o MP-10; daí segue 

com o rumo de 71 graus, 25 minutos SE e distância de 460,00 metros até o MP-11; 

daí, segue com o rumo 44 graus, 30 minutos NE e distância de 340,00 metros, até o 

MP-12; daí, segue com o rumo de 71 graus, zero minutos NE e distânica de 400,00 

metros, até o MP-13; daí, deflete a distância de 400,00 metros, até o MP-13; daí 

deflete a direita, com o rumo de 59 graus, 15 minutos SE e distância  de 490,00 

metros, até o MP-14, até a margem da Rodovia Alto Araguaia Colônia; deste 

segue pelo aramado, margeando a referida Rodovia, em diversos rumos e 
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distâncias em reta de 5.500,00 metros, até o MP-15; daí, deflete a direita, 

divisando com Miguel Nunes, com rumo de 29 graus, 23 minutos SE e distância de 

816,00 metros até o MP-16; daí, segue com o rumo de 61 graus, 32 minutos SE e 

distância de 585,00 metros, até o MP-17; daí segue com rumo de 80 graus, 25 

minutos NW e distância de 129,00 metros; daí, segue com rumo de 53 graus, 33 

minutos SW  e distância de 159,00 metros; daí, segue com o rumo de 53 graus, 33 

minutos SW e distância de 159,00 metros; daí segue divisando ainda com Miguel 

Nunes, com o rumo de 36 graus, 15 minutos SW e distância de 1.280,00 metros até 

o MP-20; daí, segue com o rumo e 87 graus, 29 minutos SW e distância de 658,00 

metros até o MP-21; daí, segue com o rumo de 72 grausu, 13 minutos SW e 

distância de 1.467,00 metros, até o MP-22, deste segue divisando com  Gerardus 

Michel, por um aramado em diversos rumos e distância em reta de 1.650,00 metros 

até o MP-23, daí segue divisando pelo aramado com Afonso Neira Ária, em 

diversos rumos em reta de 5.050,00 metros até o MP-24; daí deflete a direita 

divisando com José Garcia Arantes com o rumo de 71 graus, zero minutos NW e 

distância de 1.250,00 metros até o MP-01, início desta demarcação.

CONFRONTAÇÕES ao norte pela Rodovia que liga Alto Araguaia-

Colônia e Fazendo Colorado; ao sul com Gerardos Michel e Afonso Neira Ária; ao 

leste com Miguel Nunes e o oeste pela serra vermelha e José Garcia Arantes, José 

Roberto de Oliveira, Fazenda Colorado e remanescente da área da Fazenda 

Colorado, que possui 447,00 há (quatrocentos e quarenta e sete hectares), área 

esta que tem o seguinte roteiro: partindo do MP-01 cravado na margem direita do 

córrego do burro, deste segue divisando com remanescente da área com rumo de 

49 graus, 15 minutos NW e distância de 360 metros até o MP-02, daí reflete à 

direita, com rumo de 17 graus, 20 minutos NW e distância de 1.280 metros até o 

MP-03; daí com rumo de 13 graus, 15 minutos, até a estrada que liga Alta 

Araguaia à Colônia; daí deflete a direita pela estrada no sentido Colônia-Alto 

Araguaia, por diversos rumos e distâncias até um aramado na divisa da Fazenda 

Colorado e Dourado; daí deflete a direita até o MP-11; daí deflete a direita 

divisando com a Fazenda Dourado; com rumo de 49 graus, 30 minutos SW e 
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distância de 395,00 metros, 53 graus e 30 minutos SW e distância de 395,00 

metros, 53 graus e 30 minutos SW e distância de  568,00 metros, 57 graus e zero 

minutos SW e distância de 550 metros, 67 graus, 45 minutos SW e distância de 530 

metros, 75 graus, zero minutos NW e distância de 150 metros até o córrego do 

burro onde está o MP-12; daí segue pelo referido córrego baixo tendo o mesmo 

como divisor natural até o MP-01, início desta demarcação.

CONFRONTAÇÕES:  Ao norte, com estrada que liga Alto Araguaia 

–Colônia; ao sul com a Fazenda Dourado; ao leste também com a Fazenda 

Dourado, e ao oeste com José Roberto de Oliveira.

Como se pode observar, a prova produzida atesta que as dimensões da 

propriedade foram tomadas como fator preponderante à celebração do negócio, não como 

condição meramente enunciativa. 

Com a devida vênia, os elementos acima transcritos corroboram a tese 

defendida pelos Apelados, no sentido de que a venda de imóvel retratada nos autos não foi ad 

corpus, mas, sim, ad mensuram, autorizando a aplicação à espécie do disposto na parte final do 

caput do art. 500 do Código Civil, in verbis:

Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de 

extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em 

qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o 

complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do 

contrato ou abatimento proporcional ao preço.

Cabe enfocar as escorreitas razões de decidir do Juiz singular (fl. 2071): 

Nesse ponto, o contrato celebrado entre os litigantes é ponto 

nevrálgico para descortinar que realmente estamos diante de um contrato ad 

mensuram. 

Isso se comprova pela riqueza de detalhes contindos no contrato, 

indicando que a vontade das partes era que verdadeiramente o contrato cuidasse 

de medida corretas, configurando-se a venda ad mensuram.

Ademais, não se pode perder de vista que em negócios envolvendo 

imóveis rurais, não cabe presumir que a venda não seja ad mensuram, pois não se pode olvidar 
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que, atualmente, cada hectare é valioso, seja para produção ou para reserva legal. 

Corroborando com o tema, destaco o seguinte aresto:

EMBARGOS INFRINGENTES - VENDA AD CORPUS - EXTENSÃO 

TERRITORIAL - METRAGEM APROXIMADA - DIVISAS ESPECIFICADAS - 

SUFICIÊNCIA - AQUISIÇÃO GLOBAL - DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DA 

ÁREA OU REDUÇÃO DO PREÇO - INEXISTÊNCIA. Na denominada venda ad 

corpus que compreende a alienação de coisa certa referência à metragem da área 

é meramente enunciativa, pois o valor contratado é pago pelo todo, abrangendo a 

totalidade da coisa. Esta modalidade de aquisição não outorga ao comprador 

direito de exigir implemento de área prevalecendo a presunção de que o 

comprador tinha conhecimento que da declaração aproximada da área objeto do 

negócio e das exatas divisas da propriedade, assim adquirindo o terreno em 

conjunto com tudo o mais que nele houver. Para determinar se a venda se realizou 

ad mensuram ou ad corpus, deve-se investigar se consta no título, quanto à área 

alienada, a expressão ‘mais ou menos’, considerando-se, também, se as divisas do 

imóvel estão bem descritas, valendo, por fim, levar em conta a finalidade 

econômica das terras negociadas, eventuais provas aliunde, inclusive indícios e 

presunções, que permitam inferir se o objeto da venda foi uma coisa certa ou uma 

área específica. (TJMG, Número do processo: 1.0064.07.000861-6/003(1), 

Numeração Única: 0008616-85.2007.8.13.0064, Relator: Des. ANTÔNIO BISPO, 

Data do Julgamento: 11-12-2009, Data da Publicação: 19-02-2010).

Os Recorrentes argumentam em suas razões recursais que o magistrado 

monocrático não analisou o pedido de perda de valores realizado na reconvenção.

Depreende-se à fl. 369 do feito que os Apelantes pleitearam: 

(...) seja a presente RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE para 

o fim de declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e 

venda acima epigrafado, perdendo os reconvindos Celso Roberto Bertechini e sua 

mulher Lucileide Ramos de Assumpção Bertechini em favor dos reconvintes Wilson 

Reigota Ferreira e sua mulher Maria Amélia Esper Ferreira, os valores já pagos, 

bem como as possíveis benfeitorias que por eles foram realizadas no imóvel 
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enquanto estiverem na posse, a título de indenização pelo tempo em que ocuparam 

o imóvel sem qualquer pagamento devido e, principalmente em razão da cláusula 

de decaimento prevista contratualmente. 

Contudo, na sentença vergastada limitou-se a tratar tão somente da 

reintegração de posse (fl. 2085), ao passo que ao considerar que os Apelados estavam de boa-

fé, é raciocínio lógico que a eles não pode ser atribuído o pagamento da multa contratual, até 

porque foi considerado que quem deu causa à rescisão contratual foram os Apelantes.

No contrato entabulado entre os litigantes constou Cláusula de 

Inadimplência que assim dispôs:

DA INADIMPLÊNCIA – se o comprador se tornar inadimplente em 

qualquer das cláusulas desta avença, notadamente no não pagamento de qualquer 

das parcelas do preço, este contrato, ficará rescindido de pleno direito, 

independente de qualquer notificação, seja judicial ou extrajudicial, perdendo em 

favor dos vendedores as parcelas já pagas, podendo, aqueles, imitirem-se na posse 

dos 5.247,00 há que ora alienam. (fl. 33).

Ademais, constou a cláusula de irrevogabilidade, irretratabilidade e 

arrependimento, in verbis:

DA IRREVOGABILIDADE, DA IRRETRATABILIDADE E DO 

ARREPENDIMENTO - o presente contrato é feito em caráter irrevogável e 

irretratável, obrigando não só as partes contratantes como também seus herdeiros 

ao seu fiel e integral cumprimento. (fl. 32).

Logo, cai por terra o pleito de perda de valores realizado na 

reconvenção, e impõe-se a rescisão do contrato.

Por fim, não prospera a assertiva dos Recorrentes de que não poderia 

haver a hipoteca judiciária, uma vez que os Recorridos não a pleitearam na peça inaugural.

Como cediço, o artigo 466 do CPC trata dos efeitos secundários da 

sentença que tem por escopo acautelar e assegurar a plena efetividade da execução contra o 

devedor, ao mesmo tempo em que resguarda e previne o credor de eventuais fraudes que 

poderiam ser facilmente praticadas pelo devedor durante o tempo recursal.

Sobre o tema nos ensina Antonio Carlos Marcato em sua obra Código 
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de Processo Civil Comentado, 3ª ed., - São Paulo: Ed. Atlas, 2008, p. 1512:

O instituto regulado pelo art. 466 tem como finalidade garantir, ao 

vencedor da demanda, a efetividade na execução a ser instaurada em face do 

perdedor. Age diretamente sobre os bens imóveis do devedor, destacando-os de seu 

patrimônio para que, oportunamente, sobre eles recaia a realização da execução 

forçada, independentemente de onde quer que eles se encontrem.

Como hipoteca que é, a judiciária ou judicial depende de registro para 

ter eficácia perante terceiros. Nesse sentido é expresso o caput do art. 466. A Lei 

n.º 6.015/73, Lei de Registros Públicos, prevê a hipótese em seu art. 167, I n.º 2.

Trago ainda a lição de Nelson Nery Júnior (In Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante, 8ª ed., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2004, p. 

861 e 862):

1. Hipoteca judicial: É o efeito secundário e imediato da sentença que 

visa a resguardar o interessado de eventual e futura fraude. Para ter eficácia 

contra terceiro, exige a inscrição e especialização, considerando-se em fraude de 

execução toda e qualquer transação que lhe seja posterior (LRP 167 I2).

Outrossim, não se pode olvidar que o Contrato Particular de 

Compromisso de Compra e Venda de Imóvel previu a garantia hipotecária (fl. 32).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo 

incólume a sentença vergastada.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA  

(REVISOR)

Egrégia Câmara:

Wilson Reigota Ferreira e Outra(s) interpuseram Recurso de 

Apelação Cível objetivando a reforma da sentença de fls. 2065/2091 proposta em face de Celso 

Roberto Bertechini e Outras, que julgou parcialmente procedente a pretensão contida na Ação 
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Redibitória 1452/2005, condenando os Apelantes a pagar as perdas (levando em consideração 

terras permutadas, semoventes, valores, benfeitorias) em quantia a ser fixada por meio de 

liquidação em juízo; julgou parcialmente procedente a reconvenção, a fim de reintegrar os 

Apelados na posse dos imóveis em litígio, ratificando os efeitos da tutela outrora concedida.

A sentença não conheceu do pedido de resolução contratual na 

reconvenção em face da falta de interesse de agir, nos termos do artigo 267, VI do CPC e 

extinguiu, com resolução do mérito, com a exclusão das demais partes litisdenunciadas do pólo 

passivo da demanda, por ocorrência da prescrição quanto ao eventual direito regressivo 

daquelas.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes a arcarem na 

proporção de metade para cada uma, com as custas processuais e os honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% (dez por cento) do valor a ser liquidado.

Sustentam os Apelantes que os Apelados desistiram da prova 

grafotécnica, limitando-se a juntar aos autos cópias de uma sindicância administrativa que 

tramitou na Comarca de Aurilândia/GO, para apurar a responsabilidade do ex-cartorário do 

Registro de Imóveis de Cachoeira de Goiás, onde foi lavrada, no ano de 1989, uma procuração 

“supostamente” declarada nula por aquele Juízo.

Aduzem que não tendo sido realizada a mencionada prova pericial, não 

há como afirmar que a procuração que embasou o título de domínio é nula.

Argumentam que a constatação, pelo agrimensor, de que a área 

adquirida era 5% (cinco por cento) menor do que a área prometida, não tem o condão de afetar 

a relação obrigacional (promessa de compra e venda), bem como não justifica a rescisão do 

contrato, pois é permitida a diferença quando se trata de venda ad corpus.

Sustentam que os corretores, juntamente com os Apelados, vistoriaram 

a fazenda antes de concretizarem o negócio. Portanto, tendo havido visita in loco, não deveria 

haver alegação posterior de que a área não era exatamente aquela adquirida.

Relatam que os Recorridos não introduziram qualquer benfeitoria no 

imóvel; prova disto é o estado de deterioração que se encontrava a área.

Arguiram ainda que não houve a entrega de nenhum semovente, sendo 

que o gado vacum serviu apenas de referência para se estabelecer o valor do negócio jurídico.
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A irresignação sobre a procedência parcial da reconvenção cinge-se ao 

fato de que não receberam a totalidade do preço pactuado, mesmo tendo constituído em mora 

os Apelados. Via de consequência, aduzem que deve recair sobre eles a cláusula penal, e 

principalmente indenização pela ocupação indevida da área pelo longo período de 12 (doze) 

anos.

Narram que o Magistrado monocrático não poderia ter determinado a 

hipoteca judiciária, uma vez que não há pedido nesse sentido na peça inaugural.

Dizem que não foi apreciado o pedido de perda de valores formulados 

na reconvenção.

Ao final, pugnam pelo provimento do apelo, a fim de reformar a 

sentença hostilizada para julgar improcedente o pedido posto na Ação Redibitória, procedente 

o pleito reconvencional e de rescisão do contrato por culpa exclusiva dos Apelados, 

consolidando em definitivo a posse da área em seu favor, bem como para condenar os 

Recorridos a perderem todo o valor pago até então pelo negócio noticiado.

Pelo que se infere dos autos, os Apelados propuseram a Ação 

Redibitória em face dos Apelantes, alegando, em síntese, que adquiriram deles uma área de 

terras de 5.247 ha (cinco mil, duzentos e quarenta e sete hectares) localizada no município de 

Alto Araguaia.

Asseveram que o pacto foi formalizado por meio do Instrumento 

Particular de Compra e Venda de Imóvel, sendo que à época tomaram as cautelas necessárias, 

inclusive procuraram o Cartório local, no qual constataram que o imóvel não possuía gravame.

Todavia, asseveram que, posteriormente, ficaram sabendo que haviam 

“comprado gato por lebre”, pois o título dominial entregue a eles não era verdadeiro.

Aduziram, ainda, que a área vendida é menor do que a adquirida, cuja 

diferença é de 5% (cinco por cento).

Relatam que além de não serem proprietários da terra, já que o título 

dominial não tinha valor algum, estavam também na iminência de serem privados da posse, 

pois terceiros haviam ingressado em juízo com Ação de Manutenção da Posse requerendo a 

proteção possessória de 1/3 (um terço) da área.
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Argumentam que, sem saber do vício existente no imóvel, nele 

introduziram inúmeras benfeitorias.

Ao final, requereram a devolução do pagamento feito, na forma de gado 

vacum como foi o negócio entabulado, além de indenização pelas benfeitorias realizadas, tudo 

acrescido de juros e correção monetária.

Os Apelantes apresentaram contestação (fls. 125/183), na qual 

alegaram, preliminarmente, falta de interesse processual e inépcia da inicial. No mais, 

pugnaram pela improcedência dos pedidos, bem como denunciaram à lide Doroty M. Fireman, 

e Benjamim Fireman e a empresa Construtora Guaxupé Ltda.

Os Apelantes também apresentaram reconvenção (fls. 347/370), na qual 

requereram, liminarmente, a reintegração de posse, haja vista o inadimplemento da parte 

adversa. Ao final, clamaram pela procedência da reconvenção a fim de declarar rescindido o 

contrato sub judice, com a consequente perda, tanto dos valores já pagos pelos Apelantes, 

como das benfeitorias erigidas no imóvel.

Como é cediço, se o adquirente, por força de compra e venda, como no 

caso em apreço, recebe a coisa com defeito oculto que lhe diminui o valor ou prejudica a sua 

utilização (vícios redibitórios), poderá rejeitá-la requerendo a rescisão contratual, como fizeram 

os Apelados ao constatar o vício oculto consistente na divergência entre o contrato e a escritura 

pública.

Tal vício está efetivamente demonstrado pela divergência existente 

entre a escritura pública de fls. 21/22 e o contrato particular de compromisso de venda e 

compra de imóvel, de fls. 27/35. Naquele consta que “o título é absolutamente livre e 

desembaraçado de quaisquer dúvidas e ônus real, inclusive hipotecas”. No contrato particular 

de compromisso de venda e compra de imóvel, de fls. 27/35, está expresso “que os imóveis 

Dourado e Colorado seriam conferidos aos autores com garantia hipotecária em favor dos 

vendedores” (fls. 32) (sem grifo no original). A contradição entre a escritura pública e o 

contrato particular sobre a hipoteca, comprova a boa fé dos Autores/Apelados na relação 

obrigacional. 

Tais vícios ocultos foram constatados pelo julgador a quo, quando 

asseverou:
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Outrossim, ao que me parece, o contrato está com erros que a verdade não poderiam 

constar, já que diverge da escritura pública de compra e venda, quanto a existência de 

gravame que não consta na apontada escritura. (fls. 2069/2070).

Em relação à Ação de Anulação da Escritura Pública proposta pelos 

Apelados, convém frisar que, ao contrário do que dizem os Apelantes, não guarda qualquer 

relação com a Ação Redibitória que, inclusive, foi extinta sem resolução do mérito, não tendo, 

pois, qualquer valor probante.

Vê-se também que a venda ocorreu na modalidade ad mensuram 

conforme se infere do contrato de fls. 27/35, no qual foi estipulado o preço por sua medida de 

extensão.

Com efeito, no mencionado contrato, as dimensões da propriedade 

foram tomadas como fator preponderante para a celebração do negócio, de forma que a venda 

foi efetuada na forma prevista no art. 500 do Código Civil.

Quanto ao pleito dos Recorrentes de perda de valores, cabe dizer que a 

rescisão do contrato imposta torna impertinente o pleito formulado na reconvenção.

Em relação à hipoteca judiciária, trata-se de medida acautelatória tanto 

para o credor quanto para o credor, de modo que escorreita sua aplicação (art. 466 do CPC).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a 

sentença vergastada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO  (VOGAL)

Egrégia Câmara:

De acordo com os votos precedentes.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA 
CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da 
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, por meio da Câmara Julgadora, 
composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DESA. 
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Revisora) e DES. PEDRO SAKAMOTO (Vogal), 
proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, AFASTARAM A PRELIMINAR E, 
NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.

Cuiabá, 1º de fevereiro de 2012.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - 
PRESIDENTE DA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL E RELATORA


