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EMENTA:  APELAÇÃO.  ANULAÇÃO  DE  CONTRATO  DE  COMPRA  E
VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO CELEBRADO PELA COMPANHEIRA DO
APELANTE  SEM  SUA  OUTORGA.  UNIÃO  ESTÁVEL  QUE  ERA  DE
CONHECIMENTO DO APELADO. INCIDÊNCIA DO ART. 1.647, DO CÓDIGO
CIVIL.  DEFEITO  DO  NEGÓCIO  JURÍDICO.  LESÃO.  INEXPERIÊNCIA DA
ALIENTANTE  DEMONSTRADA  POR  SUAS  CONDIÇÕES  PESSOAIS  E
PELAS  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CONTRATO.  AUSÊNCIA  DE
PROPORCIONALIDADE  ENTRE  AS  PRESTAÇÕES.  PARCELAMENTO
FIXADO EM VALOR ÍNFIMO E SEM ESTIPULAÇÃO DE JUROS E ÍNDICE
DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIO CONFIGURADO. PROVIMENTO DO
APELO.

1.  Embora haja  precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
disposto no art. 1.647, do Código Civil, é aplicável, em regra, apenas a casamentos,
deve-se considerar  necessária  a  outorga do companheiro quando o terceiro tiver
ciência de que a parte com quem contrata mantém união estável.

2.  O  fato  de  a  parte  haver  celebrado  contratos  de  compra  e  venda  de  imóvel
anteriormente  não  significa  que  não  pode  ajustar  negócio  jurídico  viciado  pela
lesão, notadamente quando suas condições pessoais e as circunstâncias do negócio
indicam sua inexperiência.

3.  Em  que  pese  o  valor  estabelecido  para  o  imóvel  ser  razoável,  a
desproporcionalidade  necessária  à  configuração  da  lesão  pode  ser  extraída  da
maneira como o pagamento foi estipulado pelas partes.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0000168-47.2013.815.0941,  em que figuram  como partes João José da
Silva e João Batista Amâncio Silva.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-
lhe provimento.

VOTO.

João José da Silva, em Ação de Anulação de Contrato de Compra e Venda
de Imóvel  c/c  Reintegração de Posse por  ele  ajuizada em face de  João Batista



Amâncio da Silva, interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da
Vara  Única  da  Comarca  de  Água  Branca,  f.  73/79,  que  julgou  improcedente  o
pedido por  considerar  que a  compra  e  venda celebrada  entre  a  companheira  do
Apelante e o Apelado não contém defeito que a torne anulável, que o art. 1.647, do
Código Civil,  não se aplica à união estável e que o contrato verbal é válido em
virtude  de o imóvel  ser  de valor  inferior  a  trinta  salários-mínimos,  dispensando
escritura pública para sua transferência, nos termos do art. 108, também do Código
Civil.

Em suas razões, f.  81/93, afirmou que sua companheira,  Maria da Guia
Silva, durante uma grave crise depressiva que lhe tirou o necessário discernimento
para a prática dos atos da vida civil, vendeu ao Apelado, por R$ 16.000,00, a serem
pagos em parcelas de R$ 50,00, um imóvel por eles adquirido na constância da
união estável, f. 13/14.

Alegou que era necessária sua autorização para celebração desse negócio,
por imposição do art. 1.647, I, do Código Civil,  porquanto o imóvel integrava o
patrimônio comum e era de conhecimento do Recorrido que a alienante vivia em
união estável.

Sustentou, também, que não houve proporcionalidade entre as prestações
de cada um dos contratantes e que o parcelamento do valor do imóvel nos termos
mencionados ocasionará o enriquecimento sem causa do adquirente.

Requereu  a  reforma  da  Sentença  para  que  seja  anulado  o  contrato  e
determinada, por consequência, sua restituição na posse do imóvel.

Nas Contrarrazões, f. 95/98, o Apelado defendeu que não existem vícios no
contrato e que não foi provada a incapacidade de Maria da Guia Silva, requerendo o
desprovimento do Apelo.

A Procuradoria  de  Justiça,  f.  103/105,  opinou  pelo  conhecimento  do
Recurso e, no mérito, considerou desnecessária sua intervenção no feito, por não se
configurarem  quaisquer  das  hipóteses  do  art.  82,  inciso  I  a  III,  do  Código  de
Processo Civil.

É o Relatório.

O  Recurso  é  tempestivo  e  dispensado  de  preparo  por  ser  o  Apelante
beneficiário da gratuidade judiciária, f. 19, razão pela qual, estando presentes os
demais requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

A Constituição da República,  em seu art.  226, § 3º1,  reconhece a união
estável como entidade familiar, o que não significa que para sua disciplina devem
ser utilizadas todas as normas jurídicas atinentes ao casamento.

A chamada  família  convivencial,  conceituada  no  art.  1.723,  do  Código
Civil2,  embora  não  esteja  em  posição  hierarquicamente  inferior  à  família

1 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. […] § 3º – Para efeito da
proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar,
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

2 Art.  1.723.  É  reconhecida  como entidade  familiar  a  união  estável  entre  o  homem e  a  mulher,



casamentária,  é  uma  relação  de  fato  com peculiaridades  que  exigem disciplina
própria.

Com base nesta premissa, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça
considerou  que,  em regra,  o  art.  1.647,  do  Código  Civil3 é  inaplicável  à  união
estável, conforme ementa a seguir transcrita:

DIREITO CIVIL – CONSTITUCIONAL. DIREITO DE FAMÍLIA. CONTRATO DE
LOCAÇÃO.  FIANÇA.  FIADORA  QUE  CONVIVIA  EM  UNIÃO  ESTÁVEL.
INEXISTÊNCIA  DE  OUTORGA  UXÓRIA.  DISPENSA.  VALIDADE  DA
GARANTIA.  INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.  332/STJ.  1.  Mostra-se  de
extrema relevância para a construção de uma jurisprudência consistente acerca da
disciplina do casamento e da união estável saber, diante das naturais diferenças entre
os dois institutos, quais os limites e possibilidades de tratamento jurídico diferenciado
entre eles.  2. Toda e qualquer diferença entre casamento e união estável  deve ser
analisada a partir  da dupla concepção do que seja casamento – por um lado,  ato
jurídico solene do qual  decorre  uma relação  jurídica  com efeitos  tipificados pelo
ordenamento  jurídico,  e,  por  outro,  uma  entidade  familiar,  dentre  várias  outras
protegidas pela Constituição. 3. Assim, o casamento, tido por entidade familiar, não
se difere em nenhum aspecto da união estável – também uma entidade familiar –,
porquanto não há famílias  timbradas como de "segunda classe" pela Constituição
Federal de 1988, diferentemente do que ocorria nos diplomas constitucionais e legais
superados. Apenas quando se analisa o casamento como ato jurídico formal e solene é
que as diferenças entre este e a união estável se fazem visíveis, e somente em razão
dessas diferenças entre casamento – ato jurídico – e união estável é que o tratamento
legal ou jurisprudencial diferenciado se justifica. 4. A exigência de outorga uxória a
determinados  negócios  jurídicos  transita  exatamente  por  este  aspecto  em  que  o
tratamento  diferenciado  entre  casamento  e  união  estável  é  justificável.  É  por
intermédio  do  ato  jurídico  cartorário  e  solene  do  casamento  que  se  presume  a
publicidade do estado civil dos contratantes, de modo que, em sendo eles conviventes
em união estável, hão de ser dispensadas as vênias conjugais para a concessão de
fiança.  5.  Desse  modo,  não  é  nula  nem  anulável  a  fiança  prestada  por  fiador
convivente  em  união  estável  sem  a  outorga  uxória  do  outro  companheiro.  Não
incidência da Súmula n. 332/STJ à união estável. 6. Recurso especial provido (STJ,
REsp  1299866/DF,  Quarta  Turma,  Rel.  Ministro  Luis  Felipe  Salomão,  DJe
21/03/2014).

A Corte  assim  decidiu  não  por  considerar  que  a  união  estável,  em  si
mesma, é incompatível com a exigência de outorga do companheiro, mas, sim, por
ser extremamente difícil  a uma das partes contratantes saber se a outra vive em
união estável4, posto que sua caracterização não exige ato formal e público, como

configurada  na  convivência  pública,  contínua  e  duradoura  e  estabelecida  com  o  objetivo  de
constituição de família.

3 Art.  1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do
outro, exceto no regime da separação absoluta: I – alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis; II
– pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos; III – prestar fiança ou aval; IV – fazer
doação,  não  sendo remuneratória,  de  bens  comuns,  ou  dos  que  possam integrar  futura  meação.
Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem
economia separada.

4 “...a exigência de outorga uxória a determinados negócios jurídicos transita exatamente por aquele
aspecto  em  que  o  tratamento  diferenciado  entre  casamento  e  união  estável  se  justifica.  É  por
intermédio do ato jurídico cartorário e solene do casamento que se presume a publicidade do estado
civil  dos  contratantes,  de  modo  que,  em sendo  eles  conviventes  em  união  estável,  hão  de  ser
dispensadas as vênias conjugais para a concessão de fiança. Na mesma linha, não parece nula nem
anulável a fiança prestada por fiador convivente em união estável, sem a outorga uxória do outro
companheiro.  De  resto,  a  celebração  de  escritura  pública  entre  os  consortes  não  afasta  essa
conclusão, porquanto não é ela própria o ato constitutivo da união estável. Presta-se apenas como
prova relativa de uma união fática, que não se sabe ao certo quando começa nem quando termina.



no casamento.

No caso concreto, contudo, restou incontroverso que a união estável era de
pleno conhecimento do terceiro contratante, impondo-se a aplicação do referido art.
1.6475.

O Apelado, em sua Contestação, f. 22/25, não controverteu a afirmação de
que o Apelante e Maria da Guia Silva convivem em união estável há mais de vinte e
cinco anos, nem o fez ao ser ouvido em juízo, havendo, pelo contrário, demonstrado
que tinha ciência dessa entidade familiar quando da contratação, f. 64.

Não foi produzida qualquer prova da anuência ou autorização do Apelante,
na forma do art. 220, do Código Civil6, nem de sua aprovação posterior, que poderia
tornar válido o negócio, ex vi do parágrafo único, do art. 1.6497.

Por outro lado,  as  circunstâncias em que celebrado o presente contrato,
com uma simples declaração perante um oficial do Registro Civil, e o fato de ela ser
analfabeta atestam sua inexperiência em compra e venda de imóvel, situação que
permitiu que se obrigasse a prestação manifestamente desproporcional à prestação
oposta.

Em que pese a cifra de R$ 16.000,00 não estar aquém dos valores vigentes
ao  tempo  em  que  celebrado  o  negócio,  segundo  se  extrai  das  afirmações  das
testemunhas quanto  ao  preço do imóvel,  deve-se levar  em consideração que tal
débito será quitado em parcelas de R$ 50,00, sendo necessários 27 anos para o
completo adimplemento, sem que haja qualquer estipulação sobre os percentuais de
juros e correção monetária.

A  inexperiência  da  companheira  do  Apelante  somada  à  manifesta

Ademais,  por  não  alterar  o  estado civil  dos conviventes,  para  que dela  tivesse conhecimento,  o
contratante  deveria  percorrer  todos  os  cartórios  de  notas  do  Brasil,  o  que  se  mostra  inviável  e
inexigível” (Trecho do voto do relator Ministro Luis Felipe Salomão, no REsp 1299866/DF).

5 NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. FIANÇA. FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. EFEITOS.
ARTS. 1.647, III, E 1.649 DO CC. [...] A alegação de união estável, ainda que pudesse proceder, não
afastaria a necessidade da outorga uxória, visto que a condição era de conhecimento do réu, tanto que
qualificou os fiadores como casados. [...] (TJRS, Apelação Cível n.º 70028832525, Décima Nona
Câmara Cível, Relator Eugênio Facchini Neto, julgado em 28/06/2011).

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FIANÇA. UNIÃO ESTÁVEL.
EMBARGOS  DE  TERCEIRO  OPOSTOS  PELA  COMPANHEIRA  DA  PARTE  ORA
EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA FIANÇA FACE À AUSÊNCIA DE OUTORGA
UXÓRIA. ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO. Tendo o fiador se declarado solteiro quando da
assinatura  do  contrato  de  locação,  embora  vivesse  em união  estável,  não  sendo  tal  situação  do
conhecimento da locadora, é de ser considerada válida a fiança prestada. [...] (TJRS, Apelação Cível
Nº  70058623059,  Décima  Quinta  Câmara  Cível,  Relator  Otávio  Augusto  de  Freitas  Barcellos,
Julgado em 11/06/2014).

6 Art. 220. A anuência ou a autorização de outrem, necessária à validade de um ato, provar-se-á do
mesmo modo que este, e constará, sempre que se possa, do próprio instrumento.

7 Art.  1.649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz,  quando necessária  (art.  1.647),  tornará
anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de
terminada a sociedade conjugal. Parágrafo único. A aprovação torna válido o ato, desde que feita por
instrumento público, ou particular, autenticado.



desproporção entre as prestações pactuadas indicam que o negócio está viciado pela
lesão, consoante art. 157, do Código Civil8, devendo, também por esta razão, ser
anulado9.

Por  fim,  o  documento  de  f.  13  indica  que  o  bem  foi  comprado  pelo
Apelante, pessoalmente, e não por sua companheira, sendo esta mais uma razão pela
qual não poderia ser vendido direta e exclusivamente por ela.

Os arts. 17710 e 18211, do Código Civil, estabelecem que a anulabilidade
não produz efeitos antes de julgada por sentença e que, anulado o negócio jurídico,
são as partes restituídas ao estado em que antes dele se achavam ou, não sendo isso
possível, são indenizadas com o equivalente.

O Apelado afirmou,  em audiência,  que realizou benfeitorias  no imóvel,
mas não comprovou suas alegações, restando inviável sua indenização na forma do
referido art. 182 e do art. 1.219, do Código Civil12.

Por outro lado, as testemunhas afirmaram que o valor que normalmente se
paga a título de aluguel em contratos de locação no lugar em que situado o imóvel é
de, aproximadamente, R$ 100,00, ao passo em que o próprio Apelado reconheceu
que vinha pagando mensalmente a parcela ajustada de R$ 50,00.

Considerando  as  peculiaridades  do  caso  concreto,  de  sorte  a  evitar  o
enriquecimento sem causa de qualquer das partes, as parcelas mensais pagas devem
ser consideradas como aluguel pelo período habitado.

Posto isso, conhecida a Apelação, dou-lhe provimento para reformar a
Sentença e julgar procedente o pedido de anulação do contrato de compra e
venda  de  imóvel  celebrado  pela  companheira  do  Apelante,  Maria  da  Guia
Silva, e pelo Apelado, fixando a este último o prazo de 30 (trinta) dias para que
desocupe  o  imóvel, condenando-o  ao  pagamento  integral  das  custas  e
honorários  advocatícios  sucumbenciais,  que  arbitro  em  10%  do  valor  do
contrato, observado o art. 12, da Lei Federal n.º 1.060/50.

É o voto.

8 Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se
obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. § 1º Aprecia-se a
desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio
jurídico. § 2º Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a
parte favorecida concordar com a redução do proveito.

9 Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: […] II –
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

10 Art. 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício;
só os interessados a podem alegar, e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de
solidariedade ou indivisibilidade.

11 Art.  182.  Anulado  o  negócio  jurídico,  restituir-se-ão  as  partes  ao  estado  em que  antes  dele  se
achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

12 Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem
como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento
da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.



Presidi  o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 16 de setembro de
2014,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exm.º  Dr.
Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da
Silva).  Presente  à  sessão  a  Exm.ª  Procuradora  de  Justiça  Dra.  Jacilene  Nicolau
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


