
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABI N ET E  D O  DESEM B AR GAD OR JOÃO  ALV ES  D A S I LVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0037546-58.2013.815.2001
ORIGEM: 2ª Vara de Família da Capital
RELATOR: Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
APELANTE: Maria do Socorro Maia (Adv. Martinho Carneiro Bastos)
APELADA: José Carlos Farias de Barros (Adv. Almir Fernandes da Silva)

APELAÇÃO.  UNIÃO  ESTÁVEL.  PARTILHA  DE  BENS. 
IMÓVEL ADQUIRIDO PELO EX-COMPANHEIRO, APÓS O 
FIM DA UNIÃO  ESTÁVEL.  MEAÇÃO.  DESCABIMENTO. 
SENTENÇA  MANTIDA.  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO.

− Restando  comprovado  nos  autos  que  a  aquisição  do 
imóvel cuja meação busca a apelante foi realizada tão somente 
pelo demandado, ora recorrido, muito tempo depois do fim da 
união estável anteriormente mantida entre as partes, é de ser 
mantida a sentença que excluiu o apontado bem da partilha.

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

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do 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. 146.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  por  Maria  do  Socorro  Maia 
contra sentença prolatada pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Família da Capital, 
que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da “ação de execução de 
partilha de bens” por ela promovida em desfavor de José Carlos Farias de Barros.

Na sentença, o Magistrado considerou que, quanto ao imóvel 
concernente ao Prédio Residencial nº 48, localizado na Rua da Prosperidade, Bairro 
das Indústrias, a autora, ora apelante, não fazia jus à respectiva meação, uma vez que 
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fora adquirido pelo demandado após o término da união estável mantida entre as 
partes, cujo período fora reconhecido por sentença já transitada em julgado.

Inconformada, a apelante alega, em suas razões recursais, que 
deve ser reformada a sentença no tocante à exclusão do imóvel localizado na Rua da 
Prosperidade, uma vez foi adquirido em 18 de junho de 1991, “onde o apelado figura 
como adquirente, por força de delegação procuratória, outorgada para tanto a seu 
irmão:  Roberto  Farias  de  Barros,  então,  procurador  do  outorgante,  foi  por  ele 
adquirido em nome do outorgante, portanto, pertencente ao casal litigante” (sic).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Embora intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (fl. 
134).

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório.

VOTO.

Compulsando-se os autos, verifica-se ter a autora, ora apelante, 
promovido a presente ação visando à partilha dos bens adquiridos por ela e o ex-
companheiro  quando  da  vigência  da  união  estável,  uma  vez  que,  na  sentença 
proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável  c/c 
partilha  de  bens,  já  transitada  em  julgado,  restou  reconhecido  que  “faz  jus  a 
requerente o direito a partilha dos bens adquiridos durante a convivência e de forma 
onerosa” (fl. 130).

Consoante  relatado,  o  Magistrado  a  quo julgou  o  pedido 
procedente em parte,  a  fim de excluir  da meação o imóvel  localizado na Rua da 
Prosperidade nº 48, uma vez que teria sido adquirido apenas pelo demandado, ora 
recorrido, após o fim da união estável mantida entre as partes.

Alega a apelante que a sentença, contudo, deve ser reformada, 
tendo em vista que, diversamente do que entendeu o Magistrado a quo, o imóvel foi, 
sim, adquirido durante a união estável.

Ocorre que, da análise do documento apontado pela recorrente 
(fl.  132),  extrai-se  que,  assim  como  constou  da  sentença,  o  imóvel  foi,  de  fato, 
adquirido após o término da união estável.

Com  efeito,  verifica-se  da  certidão  de  registro  o  seguinte 



excerto:

“CERTIFICO mais, em 22.06.1999 – COMPRA E VENDA – Por 
Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada em notas do 1º 
Ofício desta Capital, em seu livro de notas 016-A, fls 67, em 
21.06.1999,  o  imóvel  constante  da  presente  matrícula  foi 
adquirido  por  JOSÉ  CARLOS  FARIAS  DE  BARROS, 
brasileiro,  solteiro,  maior,  CPF  n.  016.364.564-73  e  CI  n. 
156.918-SSP-PB,  por  compra  feita  a  VANILSON  LOBATO 
BEZERRA  e  s/m  NEUSA  DE  FREITAS  BEZERRA,  já 
qualificados,  representados  por  Roberto  Farias  de  Barros, 
brasileiro, solteiro, CPF n. 072.295.344-53, e CI n. 80.879-SSP-
PB, conforme procuração lavrada em notas do 1º Ofício, livro 
010-B e  556,  fls  142 e  144,  em 18.06.1991,  pelo  preço de  R$ 
15.000,00”.

Como se  nota,  a  compra  e  venda foi  aperfeiçoada  em 22  de 
junho de 1999, muito depois do fim da união estável estabelecida entre as partes, que 
ocorreu  em  24  de  outubro  de  1991  (fl.  131  –  sentença  relativa  à  ação  de 
reconhecimento e dissolução de união estável).

Quanto à data referida pela apelante (18 de junho de 1991), vê-
se claramente tratar-se da data em que foi lavrada a procuração dada por Vanilson 
Lobato Bezerra e Neusa de Freitas Bezerra, vendedores do imóvel, a Roberto Farias 
de Barros, representante legal daqueles, nada tendo a ver com a data da realização do 
contrato de compra e venda.

Destarte,  restando comprovado nos autos que a aquisição do 
imóvel  localizado  na  Rua  da  Prosperidade  nº  48  foi  realizada  tão  somente  pelo 
demandado, muito tempo depois  do fim da união estável  anteriormente mantida 
entre as partes, é de ser mantida a sentença que excluiu o apontado bem da partilha.

Ante  o  exposto,  nego  provimento  ao  recurso,  mantendo  na 
íntegra a sentença vergastada.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara  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 Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. 



João Alves da Silva), o Exmo. Juiz Convocado Dr. Alexandre Targino Gomes Falcão 
(Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira)  e 
o Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente o representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 24 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


