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GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037662-64.2013.815.2001
Origem : 2ª Vara de Família da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Moisés Gomes de Albuquerque. 
Advogado : Daniella Cabral de Albuquerque. 
Apelado : Zildázio Pereira de Albuquerque e outros.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  ANULAÇÃO  DE
PARTILHA  DE  BENS.  SENTENÇA  QUE
RECONHECEU  A  PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.
PRESCRIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. AÇÃO PESSOAL.
CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGRA DE TRANSIÇÃO.
PRESCRIÇÃO  RECONHECIDA.  SENTENÇA
MANTIDA. DESPROVIMENTO DO APELO.

- Em  virtude  das  características  peculiares  da doação
inoficiosa  e  considerando  que  a mesma ocorreu sob a
égide  do  Código   Civil   de   1916,   a   pretensão   de
declaração  de invalidade  do ato  está  sujeita  ao  prazo
prescricional vintenário, contado a partir da publicidade do
ato.

- Tendo em vista que já havia decorrido mais da metade do
prazo  prescricional  quando  o  novo  Código  entrou  em
vigor, aplicável o prazo vintenário a contar da data que o
autor completou 16 anos, consoante o previsto no CC de
1916.

- Manutenção da sentença que reconheceu a prescrição.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta por  Moisés  Gomes  de
Albuquerque, desafiando sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de

Apelação Cível nº 0037662-64.2013.815.2001 1



Família da Capital,  nos autos da “Ação de Anulação de Partilha de Bens em
Divórcio  Consensual”,  aforada  em  desfavor  de  Zildázio  Pereira  de
Albuquerque,  Zilda  Pereira  de  Albuquerque  Neta e  Luis  Leite  de
Albuquerque Neto.

Pelo que consta dos autos, na origem, o apelante ajuizou a presente
demanda, objetivando a anulação da partilha de bens homologada nos autos do
processo  de  divórcio  consensual  de  seus  genitores,  Sr.  Zildázio  Pereira  de
Albuquerque  e  Sra.  Luzinete  Gomes  de  Albuquerque,  que  tramitou  sob  o  n°
200.1982.550.061-0.

Para corroborar sua pretensão, aduziu, em resumo, que na constância
do casamento, o Sr. Zildázio e a Sra. Luzinete tiveram dois filhos, quais sejam o
autor e Zenildo Gomes de Albuquerque. 

Narrou,  pois,  que  em 03/03/1982,  fora homologada a  partilha  de
bens do casal, que possuía apenas uma casa situada na Rua Eduardo Medeiros, 45,
Castelo Branco I, João Pessoa, a qual fora deixada para os filhos do casal.

Asseverou  que,  posteriormente,  fora  realizado  um  aditamento  na
sentença  homologatória,  acrescentando  na  partilha  do  imóvel  supramencionado
outras duas pessoas, os promovidos Zilda Pereira de Albuquerque Neta e Luis Leite
de  Albuquerque  Neto,  porquanto  estes  também  seriam  filhos  do  Sr.  Zildázio
Pereira. 

Seguindo suas argumentações, o autor aduziu que, no entanto, houve
um vício de consentimento, pois Zilda Pereira e Luis Leite estariam registrados, na
verdade, em nome de seu avô paterno, e não do seu genitor Zildázio, o qual teria
agido  com  manifesto  dolo,  valendo-se  da  situação  emocional  da  esposa  para
declarar aqueles como seus filhos, incluindo-os na partilha do bem, em manifesto
prejuízo do autor e de seu irmão Zenildo.    

Juntou documentos fls. 12/73. 

Sobreveio, então, sentença (fls. 80/89) que julgou extinto o processo,
verificando  a  ocorrência  do  pressuposto  processual  negativo  da  prescrição,  nos
seguintes termos: 

“Nessas condições, contando-se o prazo de vinte anos de
10/12/1983,  vê-se  que  o  lapso  temporal  transcorreu  e
10/12/2013, e esta ação só foi ajuizada em 16 de setembro
de 2013, operando-se, portanto, a prescrição.
Ante o exposto, reconheço a prescrição, e, com base no
art. 269, IV, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO
COM JULGAMENTO DO MÉRITO”.

Irresignado, o autor apela (fls. 90/98), sustentando a impossibilidade
de reconhecimento da prescrição,  pois  não teria  decorrido o lapso prescricional
relatado na decisão recorrida, uma vez que à época da homologação do acordo de
partilha  de  bens  o  autor  contava  apenas  com  14  (quatorze)  anos,  sendo
absolutamente incapaz e, portanto, não havendo que se falar em termo inicial da
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contagem da prescrição.

Aduz, também, que o termo inicial da contagem da prescrição não
poderia ter se dado a partir do momento em que o autor completou 16 (dezesseis)
anos, pois não tinha ciência acerca da inclusão de Luis Leite de Albuquerque Neto
e Zilda Pereira de Albuquerque Neta, uma vez que tal aditamento da partilha não
havia sido registrado em cartória. Nesse contexto, defende que o prazo deve ser
contado a partir do momento em que se dispôs a comprar a quota-parte do seu
irmão Zenildo, ou seja, abril de 2013, oportunidade em que descobriu a inclusão
daqueles na partilha.

Por fim, requer o provimento total do recurso, a fim de reformar a
sentença recorrida,  afastando-se a prejudicial  de prescrição e determinando-se o
retorno do feito para o 1º grau, para que seja realizado novo julgamento. 

 Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça
opinou  pelo  desprovimento  do  recurso,  mantendo-se  o  reconhecimento  da
prescrição. (fls. 104/107). 

É o relatório.

VOTO.

Conheço do recurso porque próprio e regularmente aviado, presentes
os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme relatado, o autor objetivou a anulação da partilha de bens
homologada nos autos do processo de divórcio consensual de seus genitores, que
ocorreu 10 de março de 1982.

 No entanto, tendo em vista que a presente ação fora proposta no ano
de 2013, o juízo a quo reconheceu a ocorrência da prescrição do fundo de direito,
com base no lapso prescricional vintenário , previsto no artigo 177 do Código Civil
de 1916, combinado com o art. 2028 do Código Civil.

Do que se infere dos argumentos deduzidos na decisão vergastada,
entendeu o magistrado que a prescrição começou a correr a partir da data em que o
autor completou 16 (dezesseis) anos, ou seja, 10/12/1983. 

Todavia,  o  autor,  ora  recorrente,  alega  que  a  prescrição  deveria
correr apenas da data em que tentou vender o imóvel objeto da lide, qual seja abril
de  2013,  porquanto  o  aditamento  da  partilha,  que  incluiu  os  promovidos Zilda
Pereira Albuquerque Neto e Luis Leite de Albuquerque Neto na divisão do bem
imóvel, não teria sido registrado em cartório, não tendo este como ter ciência de tal
fato.

Pois bem.

Em conformidade com o que o magistrado a quo,  vislumbro que o
caso diz respeito a alegada doação inoficiosa realizada pelo genitor em proveito de
supostos filhos, os quais, no entanto, não estão registrados em seu nome.
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Dessa forma, a disposição do único bem do casal em favor daqueles
teria, a princípio, extrapolado  a  parte  disponível  dos  doadores  que tinham
herdeiros necessários.

Assim,  em  virtude   das   características   peculiares   da   doação
inoficiosa  e  considerando  que  a mesma ocorreu sob a égide do Código  Civil  de
1916,  a  pretensão  de  declaração  de invalidade  do ato  está  sujeita  ao  prazo
prescricional vintenário, contado a partir da publicidade do ato.

É certo que com a entrada em vigor do Código Civil de 2002 o prazo
prescricional  foi  reduzido para dez anos,  passando a ser previsto no art. 205,
considerando a ausência de regra específica aplicável:  

 
“Art.  205.  A  prescrição  ocorre  em  dez  anos, 
quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.” 

 
É de se destacar que a  solução  quanto  ao  prazo  prescricional  a

ser  aplicado para  os  fatos  ocorridos  antes  da  vigência  do  novo  Código,  vem
disciplinada  pela  regra  de  direito  intertemporal  estabelecida  em  seu art.  2028.

De acordo com o supracitado dispositivo, serão  da  lei  anterior  os
prazos  quando  forem reduzidos  e  já  houver  transcorrido  mais  da  metade  do
tempo estabelecido na  lei  revogada. Doutro norte, quando não houver decorrido
mais  da  metade  do  prazo  serão  os  prazos  da  lei  nova, sendo que tais prazos
reduzidos são contados a partir da entrada em vigor no Novo Código.  

No caso em apreço, à época da prolação da sentença homologatória
da partilha de bens, o autor contava com apenas 14 (quatorze) anos de idade, de
forma que o prazo prescricional só começou a correr a partir do momento em que
completou 16 (dezesseis) anos, ou seja, 10/12/1983.

Assim, tendo em vista que já havia decorrido mais da metade do
prazo  prescricional  quando  o  novo  Código  entrou  em vigor,  aplicável  o  prazo
vintenário a contar da data que o autor completou 16 anos, consoante o previsto no
Código Civil de 16. 

No que concerne à alegação do ora recorrente de que a prescrição
não poderia ter sido contada a partir da data em que se tornou capaz para os atos da
vida civil, porquanto a sentença não teria sido registrada em cartório, entendo que
não lhe assiste razão.

Isso  porque  o  autor  não  comprovou  que  inexistiu  o  registro  do
aditamento da partilha do bem em cartório.  Ao passo que,  analisando os autos,
verifico  que  o referido aditamento fora realizado no curso da  ação de divórcio
consensual de seus genitores e que este fora homologado por sentença (fls. 40),
tendo o magistrado a quo determinado a averbação da da sentença no cartório de
registro competente, cujo mandado, inclusive, fora expedido (fls. 41). 

Logo, seria ônus do demandante comprovar que tal ordem judicial
não fora cumprida, uma vez que, a teor do que dispõe o art. 333, inciso I, do Código
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de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito.

Sobre  o  tema,  trago  à  baila  os  ensinamentos  do  processualista
Humberto Theodoro Júnior: 

"Não há um dever de provar,  nem à parte  o direito de
exigir  a  prova.  Há  um  simples  ônus,  de  modo  que  o
litigante assume o risco de perder a causa se não provar
os  fatos  alegados  e  do  qual  depende  a  existência  do
direito  subjetivo  que  pretende  resguardar  através  da
tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga,
fato  alegado  e  não  provado  é  o  mesmo  que  fato
inexistente. (...)

Cada parte tem o ônus de provar os pressupostos fáticos
do direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução
do  litígio,  sendo  que  a  prova,  para  ser  eficaz,  há  de
apresentar-se como completa e convincente a respeito do
fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta
de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática
processual  do  ônus  da  prova."  (in  Curso  de  Direito
Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. I, p.
387-388).  

  Neste pensar, em consonância com o magistrado de base e com o
parecer da Douta Procuradoria de Justiça, contando que a sentença fora publicada e
que  não  há  provas  de  que  não  fora  averbada  em  cartório,  deve  a  prescrição
vintenária começar a correr da da data em que o autor completou 16 anos, qual seja
10/12/1983.  Assim,  considerando  que  a  ação  fora  proposta  apenas  em  2013,
entendo pela manutenção da decisão que reconheceu a ocorrência da prescrição.

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO AO APELO,  mantendo
incólume os termos da sentença primeva. 

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o
Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para substituir a Exma
Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda  Ferreira)  e  o  Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de
Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 03
de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator     
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