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APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE FALSIDADE.
DOCUMENTO  NÃO  ALTERADO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Ao juiz,  como destinatário  da  prova,  incumbe  decidir
aquelas  que  servirão  para  seu  convencimento  e,
consequentemente, para o deslinde da controvérsia. 

- As provas carreadas ao feito não corroboram a tese da
parte autora,  a qual ataca a formalidade do instrumento,
não propriamente a divergência de assinaturas ou alteração
do documento. Nestes termos, não prospera o incidente de
falsidade.

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

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, DESPROVER O RECURSO. 

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Joselito Agra de Andrade Lima
desafiando sentença lançada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Campina Grande
que, julgou improcedente o incidente de falsidade movida em desfavor do Condomínio do
Edf. Eng. Roberto Palomo, e condenou o promovente em custas processuais e honorários
advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Em suas razões, às fls. 47/49, o apelante alega, em síntese, que o documento
apresentado pela atual síndica do condomínio, nesse   caso,   o   Projeto   Arquitetônico   de
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reforma do referido edifício,  não foi o original ou uma cópia xerográfica do projeto datado de
setembro de 2002, e sim o mesmo projeto como se fosse ela mesma a requerente e responsável.

Ao final, requer o provimento do apelo, anulando a sentença recorrida, para acatar o
incidente  de  falsidade  esboçado,  e  que  possa  a  ação  principal,  por  fim,  vir  a  ser  extinta  sem
julgamento de mérito.

Contrarrazões – fls.60/62.

Instada  a  pronunciar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  deixou de lançar  manifestação
meritória, ante a falta de interesse público – fls. 67/68.

VOTO

O apelo não merece ser provido.

Antes  de  adentrar  no  mérito  da  questão,  necessário  se  faz,  esclarecer  acerca  do
suposto falso material, que fundamenta o pedido de Incidente de Falsidade.

A respeito do assunto, Elpídio Donizette esclarece que:

“Existem duas espécies de falsidade: a ideológica e a material. Ocorre falsidade
ideológica quando a declaração contida no documento revela fato inverídico, conquanto autêntica
a  assinatura  do  declarante.  Já  a  falsidade  material  ocorre  quando:  forma  documento  não
verdadeiro (ex: utilização de papel assinado em branco); altera documento verdadeiro (ex: insere
novidade no documento);  a autoria do documento não é verdadeira (assinatura falsa).  (Curso
Didático de Direito Processual Civil, 4ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p.472)”.

De  acordo  com  a  doutrina  e  jurisprudência,  o  incidente  de  falsidade  destina-se
somente à apuração de falsidade material, não sendo, portanto, meio adequado para a arguição de
falsidade ideológica.

 Analisando  a  petição  inicial,  percebe-se  alegar  o  suscitante  que,  no  projeto
arquitetônico apresentado pelo Condomínio,  consta assinatura de síndica eleita no ano de 2013,
quando, na verdade, o projeto data de 2002, bem como “que a prova foi fabricada com a exclusiva
finalidade de fomentar a propositura da  ação de obrigação de fazer contra a agora promovente
(fl.02).

Na  falsidade  material  cabe  ao  autor  apontar  quais  os  vícios  documentais,  como
emendas,  rasuras,  modificações  das  características  originais  e  outras  alterações  posteriores  à
elaboração do projeto para embasarem o incidente por ele sustentado.

 Ademais, não restou delimitado pelo autor o que se quer provar, pois a alegação
quanto  ao  conteúdo  do  documento  questionado,  uma  suposta  simulação,  não  enseja  falsidade
documental,  já  que não há  impugnação  quanto  ao  projeto  em si,  tampouco  à  autenticidade  da
assinatura aposta no documento, mas sim quanto à legitimidade da síndica   para constar como
responsável por projeto datado de 2002. 
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Portanto, não há nos autos nenhum fundamento plausível para que seja declarada a
falsidade material do projeto arquitetônico apresentado pelo suscitado.

                       Nesse sentido, vejamos recentes posicionamentos dos Tribunais Pátrios:   

APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE FALSIDADE. DOCUMENTO. I.
Solução da lide com base no ônus da prova. II. As provas carreadas ao
feito não corroboram a tese da parte autora, a qual ataca a formalidade
do  instrumento,  não  propriamente  a  divergência  de  assinaturas  ou
alteração do  documento.  Nestes  termos,  não prospera  o  incidente  de
falsidade.  III.  Fixados  honorários  sucumbenciais  recursais.  Negaram
provimento  ao  recurso.  Unânime.  (TJRS;  AC  0240954-
41.2016.8.21.7000;  Santana  do  Livramento;  Décima  Sexta  Câmara
Cível;  Rel.  Des.  Ergio  Roque  Menine;  Julg.  13/10/2016;  DJERS
18/10/2016)

APELAÇÃO  CÍVEL.  INCIDENTE  DE  FALSIDADE  DOCUMENTAL.
FALSIDADE  MATERIAL  E  IDEOLÓGICA.  PROVA  PERICIAL.
AUTENTICIDADE  DOS  DOCUMENTOS.  FALSIDADE  MATERIAL
AFASTADA.  FALSIDADE  IDEOLÓGICA  DE  DOCUMENTO  DE
NATUREZA CONSTITUTIVA. MEIO IMPRÓPRIO PARA APURAÇÃO.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM..  DESPROVIMENTO.  Comprovada,
através da prova técnica pericial e testemunhal produzida nos autos, a
autenticidade dos documentos, não havendo qualquer comprovação de
vícios  materiais  apontados  nas  peças  contestadas,  impõe-se  a
manutenção do decisum proferido pelo juízo de primeiro grau que julgou
improcedente o pedido formulado no incidente processual de falsidade
documental. Segundo entendimento da doutrina e conforme precedentes
do STJ, o incidente de arguição de falsidade (art. 390 do cpc) somente
pode ser utilizado quando a causa de pedir não diz respeito a documento
ideologicamente falso, de natureza constitutiva, eis que nessa hipótese
deve a parte interessada se valer da ação autônoma desconstitutiva. Ou
seja, o incidente de falsidade tem como objeto apenas a declaração de
falso material ou ideológico, desde que, quanto à essa última espécie,
diga respeito a documento de cunho narrativo, de forma que não importe
a  desconstituição  da  própria  situação  jurídica.  (TJPB;  AC  0905491-
04.2002.815.0000;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Juiz
Conv. Ricardo Vital de Almeida; DJPB 17/12/2013; Pág. 18) 

Diante  de  todo  o  exposto,  mantenho  a  sentença  em  todos  os  seus  termos,  e
DESPROVEJO A APELAÇÃO.

 
É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro  dos  Santos  e  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.
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Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert Douglas
Targino, Procurador 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, 28 de novembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

J / V 0 1
J 1 4
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