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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE RECONHECIMENTO 
E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.  PRETENSÃO 
DE DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE UNILATERAL 
DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA 
QUE  TRATOU  ACERCA  DA  PROPRIEDADE 
CONJUNTA  DO  BEM,  A  SER  PARTILHADO. 
AUSÊNCIA  DE  VÍCIOS  DE  CONSENTIMENTO. 
MANIFESTAÇÃO EM JUÍZO DAS PARTES, QUANTO 
AO ESFORÇO CONJUNTO PARA PAGAMENTO DO 
BEM.  VIA INADEQUADA PARA A NULIDADE  DA 
ESCRITURA.  INEXISTÊNCIA  DE  INTERESSE  DE 
AGIR.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO.
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− A  escritura  pública  faz  prova  não  só  de  sua 
formação, mas também dos fatos que o tabelião declara 
terem  ocorrido  em  sua  presença.  A  presunção  de 
veracidade  do  documento  público  e  dos  fatos  nele 
consignados é relativa, podendo ser afastada mediante 
prova  de  que  ocorreram  de  forma  diversa  do  que 
constou no instrumento.

− Inexistindo  prova  de  vício  de  consentimento  na 
realização  do  ato  jurídico,  não  há  se  falar  em 
anulabilidade,  notadamente  quando  as  partes 
assentaram  em  juízo  que  o  imóvel  foi  adquirido  do 
esforço comum.

− Havendo Escritura Pública que tratou do bem a ser 
partilhado,  além  de  manifestação  em  juízo  acerca  do 
esforço  comum  para  pagamento  das  parcelas  do 
financiamento,  falece  interesse  de  agir  no  tocante  à 
declaração de propriedade unilateral do imóvel. 

V  I  S  T  O  S ,  relatados e discutidos os autos acima 
referenciados.

A  C  O  R  D  A  a Terceira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, na conformidade do voto do relator e da súmula de 
julgamento, por votação unânime, em  DESPROVER O APELO.

RELATÓRIO
                                               
Trata-se  de  Apelação  Cível  combatendo  capítulo  da 

sentença de fls. 132/137, que declarou a existência da união estável entre as 
partes, bem como a sua dissolução, ante a expressa manifestação de vontade 

_____________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL  Nº 0007179-36.2015.815.0011 2



do casal.

A sentença  homologou  o  acordo  quanto  à  guarda  e 
regulamentação  de  visitas  do  filho  menor,  além  de  fixar  os  alimentos 
definitivos em 38% (trinta e oito por cento) do salário mínimo.

No que se refere aos itens “d” e “m” da petição inicial 
(declaração da propriedade do imóvel descrito para a autora), o magistrado 
destacou a ausência de interesse de agir, respeitando-se integralmente o que 
firmado na escritura pública declaratória de dissolução de união estável (fls. 
17), julgando extinto o feito sem resolução do mérito nesse aspecto.

Contra esse capítulo da sentença se insurge a apelante, 
argumentando  que  o  imóvel  foi  adquirido  através  de  financiamento  de 
crédito  Programa Nacional  de  Habitação  Popular  –  Minha  Casa,  Minha 
Vida, no âmbito do programa carta de crédito FGTS.

Aduz que o FGTS utilizado no financiamento é apenas 
da autora/apelante, bem como o pagamento da casa é efetuado por ela. Em 
razão  disso,  preenche  todos  os  requisitos  da  Lei  n.  11.977/09  (Programa 
Minha Casa, Minha Vida – PMCMV), não havendo que se falar em partilha 
de bem, garantindo-se à autora a integralidade da propriedade do imóvel.

Ainda,  alega  que  a  disposição  de  vontade  contida  na 
escritura pública é ineficaz, pois inobservou a existência de filho menor e 
não foi acompanhada por advogado, desobedecendo a Resolução nº. 35 do 
CNJ.

Não houve contrarrazões, fls. 149v.

Parecer Ministerial pelo desprovimento, fls. 155/158.

É o Relatório.
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V O T O 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Mariana  Nunes  Ribeiro  de  Farias   ingressou  com  a 
presente ação pugnando pelo reconhecimento e dissolução da união estável 
havida com  Kleber dos Santos Tavares,  bem como o estabelecimento da 
guarda  e  regulamentação  de  visitas  do  filho  menor,  fixação  de  pensão 
alimentícia  e  a  declaração  da  futura  propriedade  do  imóvel  descrito  na 
inicial, em seu nome.  

Pois bem.

Analisando  os  autos,  tem-se  às  fls.  17  uma  Escritura 
Pública Declaratória de Dissolução de União Estável,  celebrada em 17 de 
setembro de 2013,  na qual  houve acordo entre  as partes  quanto ao bem 
descrito na exordial.

Consta dos termos da Escritura:

“...3  –  Que durante  o  tempo que mantiveram vida em comum, 

houve  a  aquisição  de  UM  IMÓVEL,  situado  na  rua  Ezequias 

Trajano,  186,  bairro  Bodocongo,  nesta  cidade,  Financiado  pela 

Caixa  Econômica  Federal-CEF  em  nome  da  Sra.  MARIANA 

NUNES RIBEIRO DE FARIAS, acima qualificada; 3.1 – Que após 

a quitação do imóvel acima mencionado, o mesmo será partilhado 

futuramente entre as partes;”

O  art.  47  da  Resolução  n.  35/2007,  do  CNJ,  que 
estabelece  disposição  sobre  a  separação  consensual,  aplicado  ao  caso 
analogicamente, assim dispõe:
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“Art.  47.  São  requisitos  para  lavratura  da  escritura  pública  de 

separação consensual: a) um ano de casamento; b) manifestação da 

vontade  espontânea  e  isenta  de  vícios  em  não  mais  manter  a 

sociedade conjugal  e  desejar  a  separação  conforme as  cláusulas 

ajustadas;  c)  ausência  de  filhos  menores  não  emancipados  ou 

incapazes do casal; e d) assistência das partes por advogado, que 

poderá ser comum.”

Com efeito, vislumbra-se da Escritura Pública constante 
dos autos a mácula aos item “c” e “d” da norma acima transcrita, pois as 
partes têm em comum um filho menor não emancipado, e o ato não foi  
acompanhado por advogado.

Entrementes,  a via eleita para a nulidade da Escritura 
não é a adequada,  seja porque a tese  da recorrente  se  consubstancia em 
inovação recursal, eis que não foi debatida no presente feito; seja porque se 
reveste em autêntico comportamento contraditório, vetado na processualista 
civil  vigente  –  vedação  ao  venire  contra  factum próprio,  pois  ao  querer  se 
beneficiar  com  a  anulação  da  escritura,  sem  qualquer  vício  de  vontade 
aparente, a recorrente pretende se beneficiar com a própria torpeza, e sem 
qualquer justificativa de prejuízo aos interesses do menor.

De fato, para se anular a Escritura, necessária uma ação 
própria, onde se garanta o contraditório e a ampla defesa, eis que o negócio 
jurídico é bilateral e faz força de lei entre as partes.

Consoante dispõe o art. 215, do Código Civil, a escritura 
pública se caracteriza como instrumento público, de modo que, nos termos 
do artigo 405 do CPC, faz prova não só de sua formação, mas também dos 
fatos que o tabelião declara terem ocorrido em sua presença.

Entretanto, não se olvida que a presunção de veracidade 
do  referido  documento  público  e  dos  fatos  nele  consignados  é  relativa, 
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podendo ser afastada mediante prova de que os fatos ocorreram de forma 
diversa do que constou no instrumento.

Com efeito, ao estabelecer que a escritura pública é um 
documento  dotado  de  fé  pública,  a  legislação  determina  que  goza  de 
presunção de veracidade, invertendo-se, por isso, o ônus da prova à parte 
em cujo desfavor o documento foi produzido ou apresentado.

Sobre a força probante dos documentos públicos, tratada 
nas normas legais acima mencionadas, a doutrina autorizada leciona:

“Há,  pois,  presunção  de  autenticidade  do  documento  público, 

entre as partes e perante terceiros, fato que decorre da atribuição 

de fé pública conferida aos órgãos estatais.

Esses  documentos  contêm  afirmações  que  se  referem:  a)  às 

circunstâncias  de  formação  do  ato,  como  data,  local,  nome  e 

qualificação das partes etc; e b) às declarações de vontade que o 

oficial ouvir das partes.

A presunção de veracidade acobertada pela fé pública do oficial só 

atinge os elementos de formação do ato e a autoria das declarações 

das  partes,  e  não  o  conteúdo  destas  mesmas  declarações.  Pela 

verdade  das  afirmações  feitas  perante  o  oficial,  só  mesmo  os 

autores  delas  são  os  responsáveis.  (THEODORO  JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil. Vol. 1. 55ª Ed. - Rio de 

Janeiro: Forense, 2014, p. 497/498)”.

No  entanto,  a  presunção  de  autenticidade  e  de 
veracidade do conteúdo que paira sobre tais documentos é uma presunção 
iuris tantum, que, por isso mesmo, pode ceder diante de prova em contrário. 
Para isso, é necessário que a parte contra quem se produziu o documento 
suscite, na forma e no prazo do art. 430 e seguintes, a falsidade material, ou 
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demonstre, por outros meios de prova, a sua falsidade ideológica.

No  presente  caso,  além  de  existir  a  Escritura  Pública 
onde as partes estabeleceram que o bem seria partilhado futuramente, em 
juízo, os litigantes assentiram que pagaram juntos 36 (trinta e seis) parcelas 
do  imóvel  (fls.  127),  de  onde  se  conclui,  evidentemente,  ausência  de 
interesse  de  agir,  da  autora,  para  a  declaração  de  propriedade  futura 
unilateral,  eis  que  os  autos  mostram que  o  ato  ocorreu  na  forma como 
consta do instrumento.

Por mais que a recorrente reverbere no sentido de que a 
disposição  de  vontade  contida  na  escritura  pública  é  ineficaz,  pois 
inobservou  a  existência  de  filho  menor  e  não  foi  acompanhada  por 
advogado, desobedecendo a Resolução nº. 35 do CNJ, na verdade, pretende 
em sede recursal a anulação do instrumento público.

No  entanto,  repita-se,  para  a  discussão  acerca  da 
nulidade da Escritura, necessária ação própria, pois nesta via eleita, não há 
espaço para analisar o conteúdo das declarações de vontade emitidas pelas 
partes, eis que ausentes quaisquer indícios de vícios de vontade (conteúdo 
da declaração),  e  não houve contraditório  e  ampla defesa  sobre  possível 
nulidade, além da proibição do venire contra factum próprio.

Com essas considerações, em harmonia com o Ministério 
Público, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá 
e Benevides. Participaram do julgamento, a Exma. Desa. Maria das Graças 
Morais Guedes – relatora, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, 
o Exmo. Dr.  Ricardo Vital  de Almeida,  Juiz Convocado para substituir  o 
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz.
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Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida 
Campelo, Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes

                 R E L A T O R A  
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