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ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0000570-02.2017.815.0000 — Comarca de São Bento
Relator : Dr. João Batista Barbosa – Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 

Henriques de Sá e Benevides.
Apelantes : Maria da Conceição Alves
Advogado : Ticiano Diniz Nobre (OAB/PB nº 11.747)
Apelados : Arterinalva Vieira dos Santos e Outros
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AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ES-
TÁVEL C/C PARTILHA DE BEM. UNIÃO ESTÁVEL INCONTRO-
VERSA.  RECONHECIMENTO  E  DISSOLUÇÃO.  BEM  IMÓVEL.
AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. ESFORÇOS EM CO-
MUM. PARTILHA. EXCLUSÃO DE BEM ADQUIRIDO ANTES DO
INÍCIO DA CONVIVÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDI-
DOS NA ORIGEM. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO PÚBLICA E DURA-
DOURA. FATO INCONTROVERSO. PARTILHA DO BEM. MANU-
TENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.

–  “Para  configuração  da união estável é  necessário  o  preenchimento  dos
requisitos objetivos e subjetivos do artigo 1723 do Código Civil. 4). Tendo
havido  relacionamento  afetivo  público,  de  convivência  contínua
e duradoura,  com  vontade  das  partes  de  constituir  família,  configura-se
a união estável.”  (TJDF;  Rec  2012.02.1.001450-3;  Ac.  721.202;  Quinta
Turma Cível;  Rel.  Des.  Luciano Vasconcelos;  DJDFTE 18/10/2013; Pág.
233)

–  Restando provada a existência da união estável entre as partes, os bens
adquiridos por eles, a título oneroso e na constância da vida em comum,
deverão ser partilhados, de forma   igualitária, pouco importando qual foi a
colaboração individualmente prestada. Destarte, é prescindível perquirir a
respeito  da  contribuição  de  cada  convivente,  uma  vez  que  o  esforço
comum é presumível, conforme já se manifestou o STJ.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso apelatório. 

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório interposto por  Maria da Conceição Alves
contra a sentença de fls. 127/130, proferida pelo juiz da Comarca de São Bento, nos autos da Ação



de  Reconhecimento  e  Dissolução  de  União  Estável  c/c  Partilha  de  Bem  movida  por  Artéfio
Paulino dos Santos, substituído por seus herdeiros Arterinalva Vieira dos Santos e Outros, que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial,  para reconhecer a união estável do casal Artéfio
Paulino dos Santos e Maria da Conceição Alves, com início em meados de 2001 e cuja dissolução
se deu em meados de 2009, e a consequente partilha do imóvel adquirido pelo esforço comum
concernente ao imóvel residencial localizado na Rua Eliomar Pereira Ramalho, nº 252, Bairro São
Bernardo, no Município de São Bento, em parte iguais, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para
cada parte.

Em suas razões recursais (fls. 132/137), a apelante/promovida reconhece o
vínculo entre o casal, porém afirma que o imóvel que está sendo objeto de partilha foi adquirido
exclusivamente por ela no ano de 1990, ou seja, antes do início do relacionamento. Afirma, ainda,
que os imóveis discutidos no processo, na verdade, tratam-se do mesmo imóvel: aquele adquirido
anteriormente ao vínculo entre as partes. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que o
bem imóvel em questão seja declarado de propriedade apenas da apelante.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença (fls. 168/171).

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
desprovimento do recurso (fls. 174/177).

É o relatório. 

VOTO.

A ação em exame tem como objetivo o reconhecimento da união estável
entre o postulante Artéfio Paulino dos Santos, ora apelado (através de seus herdeiros  Arterinalva
Vieira dos Santos e Outros), e a Sra. Maria da Conceição Alves (ora apelante). Consequentemente, a
partilha dos bens imóveis situados na Rua Eliomar Pereira Ramalho, São Bernardo, São Bento –
PB.

Ao apreciar a querela, o magistrado singular julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral, para reconhecer a união estável do casal Artéfio Paulino dos Santos e Maria da
Conceição Alves, com início em meados de 2001 e cuja dissolução se deu em meados de 2009, e a
consequente partilha do imóvel adquirido pelo esforço comum concernente ao imóvel residencial
localizado na Rua Eliomar Pereira Ramalho, nº 252, Bairro São Bernardo, no Município de São
Bento, em parte iguais, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Pois bem. 

Registre-se,  de  início,  que  o  §  3º  do  art.  226,  da  Constituição  Federal,
confere proteção do Estado à união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. No
mesmo rumo, o legislador ordinário, com redação apontada no art. 1.723 do novo Código Civil,
forneceu requisitos para estabelecer os limites que permitem atribuir direitos à união de fato,  in
verbis: 

“É  reconhecida  como  entidade  familiar  a  união  estável  entre  homem  e  mulher,
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo
de constituição de família”.

De acordo com Rodrigo da Cunha Pereira: 



“O  delineamento  do  conceito  de  união  estável  deve  ser  feito  buscando  os  elementos
caracterizadores de um 'núcleo familiar'. É preciso saber se daquela relação nasceu uma
entidade  familiar.  Os  ingredientes  são  aqueles  já  demarcados  principalmente  pela
jurisprudência  e  doutrina  na  pós-constituição  de  1988:  durabilidade,  estabilidade,
convivência sob o mesmo teto, prole, relação de dependência econômica. Entretanto, se
faltar um desses elementos, não significa que esteja descaracterizada a união estável. É o
conjunto de determinados elementos  que ajuda a objetivar  e  a  formatar o conceito de
família. O essencial é que se tenha formado com aquela relação afetiva e amorosa uma
família, repita-se. Os elementos intrínsecos e extrínsecos, objetivos e subjetivos, em cada
caso concreto, são os que nos ajudarão a responder se ali está caracterizada, ou não, uma
união estável.” (Direito de Família e o Novo Código Civil. Coord. Maria Berenice Dias,
Rodrigo da Cunha Pereira. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 209/210).

Porém, da hipótese vertente, tem-se que as partes não divergem quanto ao
reconhecimento da união estável e o seu período. Assim, a questão trazida ao âmbito de cognição do
presente recurso diz respeito tão somente à partilha dos bens imóveis em questão no processo.

A partilha determinada na sentença recorrida diz respeito a apenas 01 (um)
imóvel, que está situado na Rua Eliomar Pereira Ramalho, nº 252, Bairro São Bernardo, Município
de São Bento – PB.

Cumpre  ressaltar,  de  início,  que,  ao  contrário  do  que  afirma a  apelante,
existem dois imóveis residenciais autônomos, localizados à Rua Eliomar Pereira Ramalho, um com
o número 252 e o outro sem número que, apesar de conjugados, são imóveis distintos. Veja-se os
documentos de fls. 45/51.

A própria  recorrente reconheceu a existência de duas residências  em sua
contestação (fl. 33), tanto que afirmou ter pago ao ex-companheiro a sua quota referente ao imóvel
de número 252, porém tal fato em momento algum da instrução processual ficou comprovado.

Quanto  ao  imóvel  situado  na  mesma  rua,  porém  sem  número,  que  na
verdade é conjugado com o imóvel de nº 252, este foi devidamente excluído da partilha, uma vez
que ficou comprovado que foi adquirido pela ora apelante antes da união estável em comento, com
o dinheiro da venda de um imóvel herdado pela apelante.  Dessa forma, restou apenas o imóvel
conjugado, que deve ser partilhado, conforme a sentença recorrida, pois não há provas nos
autos de que tenha sido adquirido com recursos exclusivamente pertencentes à ora apelante.

Pois bem.

Como é sabido, o regime de bens da união estável, não havendo disposição
contratual  escrita  entre  os  companheiros,  apresenta  as  regras,  compatível  com  a  respectiva
modalidade de entidade familiar, do regime de comunhão parcial, consoante dispõe o art. 1.725 do
Código Civil, in verbis:

“Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se
às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.

Por sua vez, o regramento da comunhão parcial prevê a comunicação dos
bens que sobrevierem ao casal, na constância da relação de convivência duradoura e constitutiva
da  unidade  familiar.  A  exceção  da  comunhão  reside,  em  síntese,  nos  bens  anteriores  e  os
particulares de cada companheiro (incluídos os sub-rogados em seu lugar). Os frutos de tais bens,
entretanto,  advindos na constância  do relacionamento,  igualmente entram na união.  Trata-se de
regramento previsto nos arts. 1.659 e 1.660 do Código Civil.



Por  fim,  destacamos  que,  no  que  concerne  aos  bens  adquiridos  a  título
oneroso na constância da união estável, é prescindível perquirir a respeito da contribuição de cada
convivente, uma vez que o esforço comum é presumível, conforme já se manifestou o STJ e este
Egrégio Tribunal, in verbis:

“DIREITO  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  UNIÃO
ESTÁVEL.  DISSOLUÇÃO  E  PARTILHA.  FUNDAMENTOS  DO  ACÓRDÃO  NÃO
IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283 DO STF.  A JURISPRUDÊNCIA
DO  STJ  É  PACÍFICA  NO  SENTIDO  DE  QUE,  APÓS  A  EDIÇÃO  DA  LEI  Nº
9.278/1996,  NA  UNIÃO  ESTÁVEL,  VIGENTE  O  REGIME  DA  COMUNHÃO
PARCIAL,  HÁ  PRESUNÇÃO  ABSOLUTA  DE  QUE  OS  BENS  ADQUIRIDOS
ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO SÃO RESULTADO DO ESFORÇO
COMUM  DOS  CONVIVENTES.  O  STJ  JÁ  DECIDIU  QUE  A  EXISTÊNCIA  DE
CASAMENTO  VÁLIDO  NÃO  CONSTITUÍ  ÓBICE  AO  RECONHECIMENTO  DA
UNIÃO  ESTÁVEL  QUANDO  HAJA SEPARAÇÃO  DE  FATOS  DOS  CÔNJUGES.
PRECEDENTES  NÃO  É  CABÍVEL  RECURSO  ESPECIAL  COM  BASE  EM
VIOLAÇÃO  DE  SÚMULA.  PRECEDENTES.  NOVO  CPC.  INAPLICABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente a impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido, o recurso não merece ser conhecido. Inteligência da Súmula nº 283 do
STF, aplicável, por analogia, ao Recurso Especial. 2. A jurisprudência desta egrégia corte
superior já proclamou que, após a edição da Lei nº 9.278/1996, vigente o regime da
comunhão parcial na união estável, há presunção absoluta de que os bens adquiridos
onerosamente  na  constância  da  convivência  são  resultado  do  esforço  comum  dos
conviventes.  Precedentes.  3.  O  STJ  também  tem  orientação  de  que  a  existência  de
casamento válido não constitui impedimento ao reconhecimento da união estável quando
haja separação de fato dos cônjuges,  hipótese,  no caso, configurada. 4.  Prevalece nessa
corte o entendimento de que o apelo nobre não constitui via adequada para a análise de
eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão "lei
federal",  constante da alínea a do inciso III do  artigo 105 da Constituição Federal .  5.
Inaplicabilidade do ncpc a este julgamento ante os termos do enunciado nº 1 aprovado
pelo plenário do STJ na sessão de 9.3.2016: aos recursos interpostos com fundamento no
cpc/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então
pela jurisprudência do Superior  Tribunal  de Justiça.  6.  Agravo regimental  não provido.
(STJ: AgRg-REsp 1.475.560; Proc.2014/0208576-7; MA; Terceira Turma; Rel. Min. Moura
Ribeiro; DJE 01/06/2016). (grifo nosso).

“AÇÃO  DE  RECONHECIMENTO  E  DISSOLUÇÃO  DE  UNIÃO  ESTÁVEL  C/C
PARTILHA DE BENS ALEGADA CONVIVÊNCIA POR CINCO ANOS E ESFORÇO
COMUM  NA FORMAÇÃO  DO PATRIMÔNIO. CONTESTAÇÃO. CONTRARIEDADE
ÀS  AFIRMAÇÕES  DE  QUE  A FORMAÇÃO  DO  PATRIMÔNIO  SE  DEU  COM  O
ESFORÇO  COMUM  DOS  COMPANHEIROS.  SENTENÇA  PELA  PROCEDÊNCIA
DOS  PEDIDOS.  APELAÇÃO.  UNIÃO  ESTÁVEL RECONHECIDA.  PARTILHA DE
BENS.  CONTRIBUIÇÃO  DE  CADA  CONVIVENTE.  DESNECESSIDADE.
PRESUNÇÃO  DE  ESFORÇO  COMUM.  BENS  ADQUIRIDOS  NA VIGÊNCIA DA
CONVIVÊNCIA MARITAL.  COMPROVAÇÃO.  SENTENÇA MANTIDA.  RECURSO
DESPROVIDO. 1. Reconhecida a união estável, salvo disposição em contrário, aplica-se o
regime da comunhão parcial de bens, art. 5º, da Lei 9.278/96, reproduzido pelo art. 1.725
do  Código  Civil  vigente, impondo-se  sejam  partilhados  igualitariamente  os  bens
adquiridos  a  título  oneroso  durante  a  sua  vigência,  sem  que  se  perquira  da
contribuição  de  cada  convivente,  presumindo-se  o  esforço  comum.  2.  Existente  a
prova nos autos de que os bens objeto do pedido de partilha foram construídos na
constância da união estável, a sua divisão igualitária é medida que se impõe”.   (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00000376520168151071, 4ª Câmara Especializada
Cível,  Relator  DES.  ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA ,  j.  em 07-03-
2017).  (grifo nosso)

Diante do exposto,  nego provimento ao recurso apelatório, mantendo a
sentença em todos os seus termos. 

É como voto.



Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.
Participaram, ainda, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado com jurisdição limitada, o
Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares, juiz convocado para substituir a Exma. Desa. Maria
das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, juiz convocado para substituir
o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento,  também,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz convocado
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RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório interposto por  Maria da Conceição Alves
contra a sentença de fls. 127/130, proferida pelo juiz da Comarca de São Bento, nos autos da Ação
de  Reconhecimento  e  Dissolução  de  União  Estável  c/c  Partilha  de  Bem  movida  por  Artéfio
Paulino dos Santos, substituído por seus herdeiros Arterinalva Vieira dos Santos e Outros, que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial,  para reconhecer a união estável do casal Artéfio
Paulino dos Santos e Maria da Conceição Alves, com início em meados de 2001 e cuja dissolução
se deu em meados de 2009, e a consequente partilha do imóvel adquirido pelo esforço comum
concernente ao imóvel residencial localizado na Rua Eliomar Pereira Ramalho, nº 252, Bairro São
Bernardo, no Município de São Bento, em parte iguais, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para
cada parte.

Em suas razões recursais (fls. 132/137), a apelante/promovida reconhece o
vínculo entre o casal, porém afirma que o imóvel que está sendo objeto de partilha foi adquirido
exclusivamente por ela no ano de 1990, ou seja, antes do início do relacionamento. Afirma, ainda,
que os imóveis discutidos no processo, na verdade, tratam-se do mesmo imóvel: aquele adquirido
anteriormente ao vínculo entre as partes. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que o
bem imóvel em questão seja declarado de propriedade apenas da apelante.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença (fls. 168/171).

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
desprovimento do recurso (fls. 174/177).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 05 de março de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz convocado


