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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA 
DE BEM. BEM IMÓVEL. AQUISIÇÃO, EM PARTE, ANTES 
DA  CONSTÂNCIA  DO  CASAMENTO.  COMUNHÃO 
PARCIAL  DE  BENS.  PAGAMENTO  DE  PARCELAS  DO 
FINANCIAMENTO  APÓS  O  MATRIMÔNIO. 
NECESSIDADE  DE  PARTILHA  IGUALITÁRIA. 
USUCAPIÃO.  INEXISTÊNCIA.  SENTENÇA  MANTIDA. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

− Verifico  que,  realmente,  o  imóvel  foi  adquirido  pelo 
apelado antes da realização do matrimônio, entretanto o saldo 
devedor foi dividido em várias prestações junto à CEF, sendo 
pagas na constância do casamento. Portanto, nada mais justo 
do que partilhar,  por igual entre os litigantes,  o imóvel em 
disceptação.

VISTOS,  relatados e  discutidos estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 154.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou 
procedente os pedidos formulados nos autos da ação de divórcio c/c partilha de bem 



proposta por José Antônio de Paula Filho em desfavor de  Consília Quitéria Cardoso 
de Paula.

Na sentença, o magistrado  a quo decretou o divórcio entre as 
partes litigantes e determinou a partilha no percentual de 50% para cada parte do 
imóvel  localizado  na  rua  Antônio  B.  Pessoa,  111,  bairro  do  Cruzeiro,  Campina 
Grande/PB.

Inconformado,  recorre  a  apelante  aduzindo  que  houve 
abandono do lar conjugal por parte do apelado há mais de 25 anos e que, por isso, 
deve haver o usucapião do bem imóvel a seu favor, conforme preceitua o art. 1240-A, 
CC.

Afirma, de forma subsidiária, que, com muito esforço, quitou o 
financiamento referente ao empréstimo contraído junto à Caixa econômica Federal e 
reformou o referido imóvel, tendo direito a uma parte maior na partilha do mesmo 
(85%).

Por fim, pleiteia o  provimento do recurso,  a  fim de que seja 
julgado procedente o pedido contraposto de usucapião, ou, caso contrário, que seja 
julgada procedente a reconvenção. 

A  recorrida  apresentou  contrarrazões  pugnando  pelo 
desprovimento do recurso (fls. 134/138).

Instado  a  se  manifestar,  o  Ministério  Público  opinou  pelo 
desprovimento do recurso apelatório (fls. 145/148).

É o relatório.

VOTO

Conforme delineado no relatório,  a  questão  devolvida a  esta 
Corte reside apenas na partilha do bem imóvel localizado na rua Antônio B. Pessoa, 
111, Bairro do Cruzeiro, Campina grande/PB.

Na sentença, o magistrado  a quo decretou o divórcio entre as 
partes litigantes e determinou a partilha no percentual de 50% para cada parte do 
imóvel  localizado  na  rua  Antônio  B.  Pessoa,  111,  bairro  do  Cruzeiro,  Campina 
Grande/PB.

A apelante alega, resumidamente, que o apelado abandonou o 
lar  há  mais  de  25  anos  e  que  ela  deve  usucapir  o  bem.  Ademais,  aduz, 
subsidiariamente,  que  quitou o  financiamento  junto  à  CEF e  reformou o  imóvel, 
fazendo jus, portanto, a porcentagem maior na divisão do bem (85%).



 
Inicialmente, é de bom alvitre ressaltar que o imóvel em tela foi 

adquirido pelo apelado antes da vigência do casamento, conforme se observa dos 
documentos de fl. 8 e 44/56. Ou seja, o imóvel foi adquirido no dia 16/06/1982 pelo Sr. 
José Antônio de Paula Filho e o casamento se realizou no dia 25/02/1983.

 No regime de comunhão parcial  de bens  “comunicam-se os 
bens  que  sobrevierem  ao  casal,  na  constância  do  casamento”  (art.  16658,  CC), 
excluídos os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na 
constância do casamento por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.

Analisando  detidamente  os  autos,  verifico  que,  realmente,  o 
imóvel foi adquirido pelo apelado antes da realização do matrimônio, entretanto o 
saldo  devedor  foi  dividido  em  várias  prestações  junto  à  CEF,  sendo  pagas  na 
constância do casamento. Portanto, nada mais justo do que partilhar por igual entre 
os  litigantes  o  imóvel  em disceptação,  conforme foi  requerido pelo  autor  na sua 
petição inicial.

A jurisprudência é vasta a esse respeito, in verbis:

“Divórcio. Comunhão parcial de bens. Partilha.
1 �  Adotado o regime de comunhão parcial,  a partilha dos 
bens  adquiridos  na  constância  do  casamento  se  faz  na 
proporção de 50% para cada cônjuge.
2 � A partilha do imóvel adquirido antes do casamento, na 
constância da união estável, que o casal manteve, não se limita 
às parcelas pagas ao longo da união estável e do casamento, 
mas ao valor atualizado do imóvel, pena de enriquecimento 
sem causa da parte que permanecerá com o imóvel.
3  -  A  falta  de  discriminação  dos  bens  que  guarnecem  à 
residência inviabiliza o exame do pedido de partilha desses.
4 - Apelação provida em parte.”1

“APELAÇÃO  CÍVEL.  DIVÓRCIO.  PARTILHA  DE  BENS. 
CASAMENTO  REALIZADO  PELO  REGIME  DA 
COMUNHÃO PARCIAL.
Pelo  regime  da  comunhão  parcial,  comunicam-se  os  bens 
adquiridos  na  constância  do  casamento  por  título  oneroso, 
ainda que só em nome de um dos cônjuges, a teor do art. 1.660, 
I, do CCB, ressalvada eventual causa de exclusão, cujo ônus 
probatório incumbe ao cônjuge que a alega.”2 

1 TJDF - APC 20130710313659 – Rel. Des. Jair Soares – 12/11/2014.
2 TJRS - AC 70058228693 – Rel. des. Sandra Brisolara Medeiros – 24/09/2014



Quanto ao argumento da apelante de que deve ser proprietária 
exclusiva do imóvel (usucapião), por ter o apelado, supostamente, abandonado o lar 
há mais de 25 anos, entendo que não deve prosperar.

O art. 1240-A, do CC preceitua:

Art.  1.240-A  Aquele  que  exercer,  por  2  (dois)  anos 
ininterruptamente  e  sem  oposição,  posse  direta,  com 
exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² (duzentos e 
cinquenta metros quadrados)  cuja propriedade dividia com 
ex-cônjuge  ou  ex-companheiro  que  abandonou  o  lar, 
utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-
á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro 
imóvel urbano ou rural 

Primeiramente,  entendo  que,  no  caso  em  tela,  não  restou 
comprovado, de fato, o abandono do lar por parte do apelado. O que ocorreu foi a 
incompatibilidade  de  convivência  entre  os  cônjuges,  então,  para  não  haver 
problemas maiores, um deles saiu de casa. 

Por outro lado, observo que o caso não preenche os requisitos 
previstos  no  artigo  supracitado,  uma  vez  que  para  usucapir  o  imóvel,  um  dos 
cônjuges tem que ter a posse direta dele, com exclusividade, cuja propriedade dividia 
com o ex-cônjuge que abandonou o lar, o que não ocorreu.

A propriedade do imóvel é de exclusividade do apelado, uma 
vez que ele adquiriu o mesmo antes da constância do casamento, não preenchendo, 
assim, um requisito fundamental para a ocorrência do usucapião. 

Os Tribunais Pátrios corrobora tal entendimento:

“DIREITO DE  FAMÍLIA  E  PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO  DE 
DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. ABANDONO DO LAR. 
PERDA  DO  DIREITO  À  MEAÇÃO.  TEORIA  DA 
"SUPRESSIO"  NÃO  APLICÁVEL.  SENTENÇA 
REFORMADA.
1.A TEORIA DA "SUPRESSIO" VISA IMPEDIR EFEITOS DA 
CONDUTA  DO  INDIVIDUO  QUE,  AGINDO 
CONTINUAMENTE  DE  UM  CERTO  MODO,  ATUA  DE 
MANEIRA DIVERSA, FRUSTRANDO A EXPECTATIVA DE 
TERCEIROS. O ABANDONO DO LAR PELO MARIDO, EM 
RAZÃO  DA  SEPARAÇÃO  DO  CASAL,  NÃO  GERA  A 
EXPECTATIVA DE QUE NÃO PLEITEARÁ, NO FUTURO, A 



PARTILHA DOS DIREITOS SOBRE O LOTE QUE LHE FOI 
ENTREGUE DE FORMA PRECÁRIA PELA TERRACAP.
2.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MAIORIA.”3

Já com relação ao argumento de que a recorrente teria direito a 
uma porcentagem maior na divisão do imóvel, por ter pago, sozinha, as prestações e 
reforma do bem, também entendo que não deve prosperar.

É que o fato da ex-esposa ter pago parcelas do financiamento e 
reformado  a  casa  sozinha  só  corrobora  o  entendimento  de  que  o  bem  deve  ser 
partilhado em partes iguais, uma vez que ele foi adquirido antes do casamento.

Ademais, não restou comprovado nos autos que o valor pago 
pela recorrente equivaleria à 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do imóvel, não 
podendo, assim, ficar com uma parte tão vultosa do imóvel.

Diante  de  todo  o  exposto,  voto  pelo  desprovimento  do 
recurso, mantendo na íntegra a sentença atacada.

É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu, 
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 
Excelentíssimo Des. João Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira e o Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente a representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Exma. Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 06 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva

3 TJDF – Ac20120210054749 – Rel. des. Fátima Rafael. 01/04/2014.



Relator


