
ESTADO DA PARAÍBA

PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

Apelação Cível nº   0000482-92.2014.815.0541 — Comarca de Pocinhos
Relator           : João Batista Barbosa, juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá
e Benevides
Apelante :  Adeilton dos Reis
Advogado : Maria da Guia Pereira
Apelado : Juliana Alves Sales dos Reis
Advogado : Silvana Heloisa Ribeiro Araújo (OAB/PB - 4970)

AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. IMÓVEL CONSTRUÍDO ANTES
DO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO À COMUNICAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART.1.659 DO CC. REFORMA DA SENTENÇA.
PROVIMENTO DA APELAÇÃO. 

—  Nos termos  do  disposto  no  art.  1.658,  do  Código Civil,  no  regime
de comunhão parcial, aplicável à união estável por força do art. 1.725, do mesmo
código, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância da união,
cabendo  à  parte  que  pretende  a partilha de  determinado  bem  comprovar  a
aquisição  na  constância  da  união  estável. (TJPB; APL  2009203-
70.2014.815.0000;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 04/08/2015; Pág. 17 )

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de  Justiça  do
Estado, à unanimidade, em dar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Adeilton  dos  Reis  contra  a
sentença de fls. 53/55, proferida nos autos da Ação de Divórcio Litigioso ajuizada por  Juliana
Alves Sales dos Reis.

Na  sentença  guerreada,  o  Juízo a  quo  julgou  “procedente  o  pedido
formulado na peça vestibular para decretar a dissolução do casamento entre Adeilton dos Reis e
Juliana Alves Sales dos Reis, ambos qualificados nos autos, que se regerá pelas cláusulas abaixo:
1) a filha menor do casal permanecerá sob a guarda da varoa; 2) os alimentos devidos à filha
ainda menor ficam fixados no valor  de 20% do salário mínimo nacional,  devidos  a partir  do
trânsito em julgado desta sentença; 3) Quanto ao imóvel (casa situada a Rua Silva Salviano, nº 62,
Nova Brasília, Pocinhos-PB), determino a divisão do mesmo em partes iguais; 4) a cônjuge varoa,
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por opção expressa voltará a usar o nome de solteira, ou seja, Juliana Alves Sales.”

Apelação  interposta  às  fls.  57/62,  alegando,  em  síntese,  que  o  imóvel
partilhado lhe pertencia exclusivamente antes do casamento. Assevera que a demandante não teria
direito a meação sobre o imóvel em questão, haja vista que a casa fora adquirida com o esforço do
promovido e antes do casamento das partes, que fora sob o regime de comunhão parcial de bens.
Por  fim,  requer  provimento  do  recurso  apelatório,  no  sentido  de  excluir  a  apelada  da  partilha,
propondo ainda, a pagar à apelada, de forma atualizada e com juros, as seis últimas parcelas de R$
200,00 (duzentos reais) pagas pelo restante do financiamento do referido imóvel durante a vigência
do casamento das partes.

Contrarrazões às fls. 64/66.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 72/74,
opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para modificar a sentença hostilizada,
garantindo à apelada o direito às prestações adimplidas após o casamento e antes da sua ruptura,
correspondente à quitação do referido imóvel, atualizadas e acrescidas de juros, conforme proposto
alternativamente pelo próprio apelante à fl.60, período em que, à evidência, houve esforço comum.

É o Relatório. Decido.

Primeiramente,  registro  ser  possível,  acaso  o  julgador  concorde  com os
fundamentos  do  Parecer  Ministerial,  utilizá-los  também como razão de  decidir.  Sobre o ponto,
seguem entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Falta de funda-
mentação. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Não  ocorrência.  Motivação  per  relationem.  Legitimidade.  Precedentes.
Agravo regimental não provido. 1.  É firme a jurisprudência da Corte no
sentido de que não caracteriza ofensa ao art. 93, inciso IX, da Cosntitui-
ção a decisão que adota como razões de decidir os fundamentos lançados
no parecer do Ministério Público. 2. Regimental ao qual se nega provimen-
to. ARE 742212 DF Primeira Turma Min. DIAS TOFFOLI   DJe-197 DI-
VULG 08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010)  ALEGADA VIO� -

LAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  DIREITO LO� -
CAL  INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  INCORPORAÇÃO, AO� �

ACÓRDÃO, DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  MO� -
TIVAÇÃO PER  RELATIONEM   LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL� � �

DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO  AGRAVO IMPROVIDO.  � ARE 788234 RO
Segunda Turma ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-

2014 Min. CELSO DE MELLO 

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  ACLARATÓRIOS.  AÇÃO  CAUTELAR  DE-
PRODUÇÃO  ANTECIPADA  DE  PROVA.  INTERDIÇÃO  DE  ESTABELECIMENTOIN-

DUSTRIAL. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É
legítima a adoção da técnica de fundamentação referencial (per relationem), utilizada

quando há expressa alusão a decisum anterior ou parecer do Ministério Público, incor-
porando, formalmente, tais manifestações ao ato jurisdicional. (REsp 1263045/PR, Rel.

MinistroCASTRO  MEIRA,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  16/02/2012,  DJe



05/03/2012) 2. A via dos embargos de declaração não se prestam para promovernova dis-
cussão da causa, mormente quando não houver sido suscitado,objetivamente, nenhum vício

que, acaso existente, possa inviabilizara compreensão do julgado embargado.3. Ademais
disso, no caso em concreto, o acórdão recorrido abordou,de forma fundamentada, todos os

pontos  essenciais  para  o  deslinde  dacontrovérsia,  conforme  se  pode  verificar  às  fls
366/368 dos autos.4. Embargos de declaração rejeitados. EDcl no AgRg no AREsp 94942

MG 2011/0219687-0 T2 - SEGUNDA TURMA Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

DJe 14/02/2013 

Dito isso, e tendo por pertinentes as ponderações da Ilustre Promotora de
Justiça,  Ana Cândida Espínola,  acerca da discussão em pauta,  adoto INTEGRALMENTE como
razões de decidir o conteúdo inicial do parecer lançado às fls. 72/74, no trecho a seguir colacionado:

“Compulsando os autos, verifica-se que os litigantes foram casados pelo
regime da comunhão parcial de bens previsto no art. 1.658 e seguintes
do CCB, contraindo matrimônio em 22.11.2011,  conforme certidão de
casamento à fl. 08.

Isso  significa  que,  tendo  as  partes  sido  casadas  pelo  regime  da
comunhão parcial de bens, cediço que se comunicariam em sua união
apenas  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. Assim, todos os bens adquiridos a titulo oneroso na
constância da vida conjugal — se existissem, deveriam ser partilhados
de  forma  igualitária,  independente  da  contribuição  atribuída  a  cada
cônjuge  para  a  consecução  do  resultado  patrimonial,  uma  vez  que
presumida está  que  a  aquisição  fora resultado do esforço comum do
casal.

Ressalte-se  que,  pelo  princípio  da  comunicabilidade,  ainda  que  não
haja  participação  financeira  efetiva  do  cônjuge  na  aquisição  do
patrimônio,  presume-se o esforço comum, devendo ocorrer  a  divisão
dos bens  igualitariamente após o rompimento da sociedade conjugal,
ressalvada eventual causa de exclusão, cujo ônus probatório incumbe
ao cônjuge que a alega.

Quanto  ao  regime  parcial  de  bens,  dispõe  o  artigo  1.658  do  Código
Civil:

Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que 
sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos 
artigos seguintes.

Já o artigo 1.659 do Código Civil disciplina os bens que devem ser
excluídos da partilha:
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Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:
I - 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:

A questão  controvertida,  no caso,  diz  respeito  à  partilha  de  bem
imóvel  onde  residia  o  casal  e  sua  família,  em  decorrência  da
dissolução  conjugal  decorrente  do  divórcio,  momento  em  que
cessou o regime da comunhão parcial de bens.

Pelo que ressai dos autos, no entanto, esse não é o caso dos autos, uma
vez que o bem foi adquirido pelo apelante no período de namoro das
partes, não há, portanto, o que ser partilhado.

DA COMPRA DO IMÓVEL OBJETO DA PARTLHA

Às fls.  13,  o  vendedor  ,  Sr.  Antônio  da  Silva  Oliveira,  mediante
declaração  datada  de  25/04/2014  (portanto,  em  data  idêntica  a
contida  na  exordial),  explicita  que  a  venda  do imóvel  se  deu  ao
casal de noivos pelo valor de R$ 20.000,00, mediante uma entrada
de  R$  11.000,00  (onze  mil  reais),  ficando  o  restante  divido  em
parcelas de R$ 200,00 (duzentos reais).

No entanto, a nota promissória datada de 21 de março de 2011 (fl.
28) e contendo assinatura do vendedor análoga a do documento de
fl.  13   —  denota  que  o  imóvel  foi  adquirido  pelo  apelante   pela
importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em março de 2011 —
portanto, antes da data da realização do casamento.

É incontroverso e evidente,  conforme se extrai  da nota promissória
relativa à compra e venda de fl. 28, que o imóvel foi adquirido em
21/03/2011, antes do casamento das partes, celebrado em 22.11.2011,
pelo regime da comunhão parcial de bens (fl.08). Não foi trazida aos
autos nenhuma ilação sobre que esse ato jurídico garantido pela nota
promissória estaria eivado de dolo ou vício de consentimento.

Nas razões de fls., o apelante invoca, também, como reforço para essa

tese, o testemunho do Sr. José Agnaldo Limeira, tido como testemunha

presencial (fl. 47 e fl. 60).

Havendo  prova  nos  autos  de  que  algumas  prestações  relativas  ao

valor  para  cumprimento  do  respectivo  contrato  de  compra



imobiliária  para  aquisição  do  bem  imóvel  tenham  sido  pagas  na

constância  do  casamento  —  fato  inclusive,  reconhecido  pelo
cônjuge  varão  —,  há  que  se  cogitar  de  partilha   destes  valores

adimplidos,  como  direito  da  cônjuge  virago,  uma  Vez  que  as
prestações foram pagas durante a convivência comum. 

Nesse sentido:

CIVIL.  APELAÇÃO.  DIVÓRCIO  LITIGIOSO,
CONTROVÉRSIA  QUANTO  AOS  BENS.  IMÓVEL
ADQUIRIDO  ANTES  DO  CASAMENTO.
FINANCIAMENTO.  COMUNICABILIDADE  DAS
PARCELAS  PAGAS  DURANTE  O  CASAMENTO.  BENS
MÓVEIS QUE GUARNECIAM A RESIDÊNCIA. PARTILHA.
1. Em que pese o imóvel em que residia o casal ter sido objeto
de contrato particular de compra e venda firmado anteriormente
ao  casamento,  merece  ser  incluído  na  partilha  a  ser
formalizada.  Com   efeito,  tratando-se  de  imóvel  objeto  de
financiamento,  presume-se  que  as  prestações  vencidas  no
período do casamento foram adimplidas com o esforço comum
do casal, merecendo tal valor ser partilhado. Precedentes deste
Tribunal  e  do  STJ.  2.  Quanto  aos  bens  que  guarneciam  o
imóvel do casal,  não tendo o cônjuge varão comprovado que
foram adquiridos exclusivamente por ele antes do casamento,
merece ser aplicada a regra do art. 1662 do Código Civil: "No
regime  da  comunhão  parcial,  presumem-se  adquiridos  na
constância do casamento os bens móveis, quando não se provar
que o foram em data anterior". 3. Em processos de fami lia o
efeito  da  revelia  é  relativizado,  diante  da  necessidade  de  o
magistrado  decidir  com  segurança  e  justiça  o  destino  de
pessoas  em  conflito.  4.  Apelo  parcialmente  provido,
reformando a sentença apenas na parte relativa à partilha dos
bens.(TJ-MA  -  APL:  0026792013  MA  0013008-
42.2010.8.10.0001, Relator:  LOURIVAL DE JESUS SEREJO
SOUSA,  Data  de  Julgamento:  06/03/2014,  TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2014) grifou-se

O  Des.  Antônio  Elias  de  Queiroga,  em  sua  notável  obra
civilista, lembra que no regime de comunhão parcial de bens,
apenas entram na comunhão os bens adquiridos na comunhão
parcial  por titulo oneroso,  ainda que só em nome de um dos
cônjuges  (art.  1.660,  I  do  NCC,  com  a  mesma  redação  do
antigo art. 271, I do CC 19161), dizendo o seguinte:

"(...)  pressupõe-se  que  os  bens  foram  adquiridos
empregando-se  recursos  provenientes  de  esforços
conjugados".

http://formalizada.Com/


             A propósito da matéria dos presentes autos:

DIREITO DE FAMÍLIA - DIVORCIO - PARTILHA - BENS
IMÓVEIS  ADQUIRIDO  ANTERIORMENTE  AO
CASAMENTO  -  PARTILHA  -  INVIABILIDADE  -
ATUALIZAÇÃO DO VALOR. 1. Tendo o autor comprovado
que  os  bens  imóveis  foram  adquiridos  anteriormente  ao
casamento  celebrado  sob  o  regime  de  comunhão  parcial  de
bens,  inviável  a  pretensão  da  ré  de  partilhar  a  metade  dos
referidos  bens.  2.  Recurso  não  provido.(TJ-MG  -  AC:
10024102111655001  MG,  Relator:  Edgard  Penna  Amorim,
Data de Julgamento: 28/11/2013, Câmaras Cíveis / 8 CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2013)

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, por
sua Procuradoria de Justiça Civel, opina pelo conhecimento e
provimento  parcial  do  recurso,  para  modificar  a  sentença
hostilizada,  garantindo  à  apelada  o  direito  às  prestações
adimplidas  após  o  casamento  e  antes  da  sua  ruptura,
correspondente à quitação do referido imóvel, atualizadas
e acrescidas de juros, conforme proposto alternativamente
pelo próprio apelante à fl. 60, período em que, à evidência,
houve esforço comum.

           É o parecer.

          João Pessoa, 27 de agosto de 2016.

          Ana Cândida Espínola

          PROMOTORA DE         JUSTIÇA 

                     Convocada

Dessa  forma,  analisando  o  caso  em apreço,  entendo  que  a  decisão
recorrida  merece  ser  reformada,  para  dar  provimento  ao  recurso  apelatório,  haja  vista  a
demonstração inequívoca de que o bem partilhado foi adquirido antes da constância do casamento.
Todavia,  conforme admitido  pelo  recorrente  as  parcelas  pagas  durante  o  casamento  devem ser
partilhadas, haja vista o esforço comum de ambas as partes.

Diante  do  exposto,  dou  provimento  ao  recurso  apelatório,
reformando  a  sentença  de  primeiro  grau,  para  excluir  da  partilha  a  casa  situada  a  Rua  Silva
Salviano, nº 62, Nova Brasília, Pocinhos-PB, restando apenas ao apelante o ressarcimento a apelada
da metade das prestações pagas após o casamento e antes da sua ruptura correspondente a quitação
do referido imóvel, atualizados e acrescidos de juros.



Condeno ainda  a  apelada  ao  pagamento  de  custas  e  honorários
advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) nos moldes do art.85 § 8º, observado ainda, o
art.98, § 2º do caderno processual.

É como voto.

João Pessoa, 25 de abril de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator 





ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação Cível nº 0000593-07.2004.815.0451 — 1ª Vara da Fazenda Pública

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Adeilton  dos  Reis  contra  a
sentença de fls. 53/55, proferida nos autos da Ação de Divórcio Litigioso ajuizada por  Juliana
Alves Sales dos Reis.

Na  sentença  guerreada,  o  Juízo a  quo  julgou  “procedente  o  pedido
formulado na peça vestibular para decretar a dissolução do casamento entre Adeilton dos Reis e
Juliana Alves Sales dos Reis, ambos qualificados nos autos, que se regerá pelas cláusulas abaixo:
1) a filha menor do casal permanecerá sob a guarda da varoa; 2) os alimentos devidos à filha
ainda menor ficam fixados no valor  de 20% do salário mínimo nacional,  devidos  a partir  do
trânsito em julgado desta sentença; 3) Quanto ao imóvel (casa situada a Rua Silva Salviano, nº 62,
Nova Brasília, Pocinhos-PB), determino a divisão do mesmo em partes iguais; 4) a cônjuge varoa,
por opção expressa voltará a usar o nome de solteira, ou seja, Juliana Alves Sales.”

Apelação  interposta  às  fls.  57/62,  alegando,  em  síntese,  que  o  imóvel
partilhado lhe pertencia exclusivamente antes do casamento. Assevera que a demandante não teria
direito a meação sobre o imóvel em questão, haja vista que a casa fora adquirida com o esforço do
promovido e antes do casamento das partes, que fora sob o regime de comunhão parcial de bens.
Por  fim,  requer  provimento  do  recurso  apelatório,  no  sentido  de  excluir  a  apelada  da  partilha,
propondo ainda, a pagar à apelada, de forma atualizada e com juros, as seis últimas parcelas de R$
200,00 (duzentos reais) pagas pelo restante do financiamento do referido imóvel durante a vigência
do casamento das partes.

Contrarrazões às fls. 64/66.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 72/74,
opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para modificar a sentença hostilizada,
garantindo à apelada o direito às prestações adimplidas após o casamento e antes da sua ruptura,
correspondente à quitação do referido imóvel, atualizadas e acrescidas de juros, conforme proposto
alternativamente pelo próprio apelante à fl.60, período em que, à evidência, houve esforço comum.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 27 de abril de 2017

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator




	É o Relatório. Decido.
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