
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001632-45.2010.815.0381.
ORIGEM: 2.ª Vara da Comarca de Itabaiana.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Maria Luiza da Conceição Lima..
ADVOGADO: Benedito José da Nóbrega Vasconcelos (OAB-PB 5679).
APELADO: Eva Maria de Lima Paiva e outros.
ADVOGADO: Francisco Eduardo R. de Assis (OAB-PB 7523).

EMENTA: AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO.  DOAÇÃO INOFICIOSA.
COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA NÃO RESGUARDADA. NULIDADE PARCIAL
DA  DOAÇÃO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO  DA
PROMOVIDA.  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  ATIVA.  AÇÃO
AJUIZADA  PELOS  HERDEIROS  NECESSÁRIOS.  PARTE  LEGÍTIMA.
REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. DOAÇÃO REALIZADA NA
VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART.
2.028,  DO  CC/2002.  PRAZO  DECENAL.  PRESCRIÇÃO  INEXISTENTE.
REJEIÇÃO. MÉRITO.  COMPROVAÇÃO  DA EXISTÊNCIA DE  HERDEIRO
NÃO  BENEFICIADO  PELA  DOAÇÃO.  RECONHECIMENTO  DA
INOFICIOSIDADE DA DOAÇÃO. REDUÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA NESSE PONTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO
REAL DE HABITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA QUANTO AO REGIME DE BENS
DO  CASAL.  PROTEÇÃO  AO  CÔNJUGE  SOBREVIVENTE.  INTELIGÊNCIA
DO  ART.  1.831,  DO  CÓDIGO  CIVIL.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que o prazo prescricional para o exercício
da pretensão de ver declarada inoficiosa doação é de vinte 20 anos, se incidente o
CC/1916, ou o de 10 anos, se aplicável o CC/2002, a contar do registro do negócio
jurídico na matrícula do imóvel.

Sendo  incontroverso que o doador dispôs da integralidade do único bem que
compunha o seu patrimônio na data da doação,  impõe-se  o  reconhecimento  da
inoficiosidade da doação, com a consequente redução.

O art. 1.831, do Código Civil, garante ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o
regime  de  bens,  sem  prejuízo  na  parte  que  lhe  caiba  na  herança,  o  direito  de
habitação, desde que o imóvel seja o único destinado àquela natureza entre os bens a
serem inventariados.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0001632-45.2010.815.0381, em que figuram como Apelante Maria Luiza
da Conceição Lima e como Apelados Eva Maria de Lima Paiva, José Vieira de Lima
Filho e Ruther Vieira de Lima.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à



unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação,
rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento parcial.

VOTO.

Maria Luiza da Conceição Lima interpôs Apelação contra a Sentença de f.
86/91, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Itabaiana, nos autos da Ação
de Anulação de Doação em face dela ajuizada por Eva Maria de Lima Paiva, José
Vieira de Lima Filho, Ruther Vieira de Lima, que julgou parcialmente procedente
o pedido, declarando a nulidade de 75% da doação realizada em favor da Promovida,
porquanto  ultrapassou  a  porção  de  liberalidade  do  patrimônio  do  doador,
condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre  o  valor  da  causa,  ficando suspensa  a  exigibilidade  por  ser  beneficiária  da
gratuidade judiciária.

Em  suas  razões,  f.  48/56,  repisaram  a  preliminar  de  prescrição  ânua,
alegando que prescreve em um ano a ação do doador para revogar a doação, contado
do dia que soube do fato que o autoriza revogá-la.

No mérito, alegou que o contrato de doação não pode ser anulado, porquanto
sua realização não foi maliciosa ou de má-fé, inexistindo conduta dolosa, porquanto
o  imóvel  objeto  dos  autos  foi  adquirido  pelo  genitor  dos  Apelados  após  o
falecimento da sua primeira esposa, pelo que o bem não faz parte daquele espólio, e
que  o  Cadastro  Imobiliário  Municipal  não  é  documento  hábil  para  comprovar  a
propriedade do bem.

Asseverou  que  lhe  deve  ser  concedido  o  direito  de  habitação,  consoante
determinado pelo art. 1.831, do Código Civil, porquanto trata-se do imóvel destinado
a residência da família.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reforma e o
pedido julgado improcedente.

Nas Contrarrazões, f. 120/212, os Apelados requereram o desprovimento do
recurso, sustentando que as alegações da Apelante são infundadas e incoerentes com
a prova dos autos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, por não configurar
quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC de 2015.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Objetivam os Apelados/Autores a anulação de doação realizada em 25 de
novembro de 1994, de imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, antiga rua
José  Silveira,  n.  268,  na  cidade  de  Mogeiro,  que  constituía  a  integralidade  do
patrimônio  do  seu  genitor  e  foi  integralmente  doado  a  sua  segunda  esposa,
sustentando a preterição de seu direito de herdeiro.

Os  Apelados/Autores  demostraram por  meio  dos  documentos  pessoais,  f.
07/12,  que  são  filhos  legítimos  do  doador  do  imóvel,  restando  demonstrada  sua



legitimidade  para  ingressarem  em  juízo, pelo  que  rejeito  a  preliminar  de
ilegitimidade ativa suscitada pela Apelante.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que  o prazo prescricional para o
exercício  da  pretensão  de  ver  declarada  inoficiosa  doação  é  de  vinte  anos se
incidente o CC/1916, ou o de 10 anos, se aplicável o CC/2002, a contar do registro
do negócio jurídico na matrícula do imóvel1

Nos termos do art. 2.028 do CC, serão os da lei anterior os prazos, quando
reduzidos  por  este  Código,  e  se,  na  data  de  sua  entrada  em  vigor,  já  houver
transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

O art. 177 do Código Civil de 1916 previa o prazo prescricional de 20 anos
para as ações pessoais.

Na  data  de  entrada  em  vigor  do  novo  Código  Civil,  que  se  deu  em
11/01/2003,  ainda  não  havia  transcorrido  mais  de  metade  do  aludido  prazo
prescricional  vintenário,  o  que  ocorreria  somente  em  25/11/2004,  pelo  que  a
prescrição incidente no caso em tela, com fulcro no art. 205 do CC/02, é a decenal. 

 Considerando  que  ação  foi  ajuizada  em  01.09.2010,  resta  ausente  a
prescrição suscitada pela Apelante, pelo rejeito a preliminar.

Verifica-se que o imóvel objeto dos autos era o único bem de propriedade do
sr.  Jose  Vieria  de  Lima,  genitor  dos  Apelados  e  que  foi  adquirido  por  ele  na
constância do casamento com a genitora deles, antes do matrimônio com a Apelante,
conforme por ela declarado em seu depoimento de f. 79, in verbis:

“ [...]que a casa citada na inicial foi adquirida pelo seu falecido marido antes de seu
casamento, mas estava velha e deteriorada;  que ele  disse que tinha adquirido por
meio  de  seu  trabalho;  que  a  casa  não  tinha  documentos;  que  o  promovido
providenciou  a  documentação  da  casa  e  disse  que  não  ia  deixar  a  depoente  ao
abandono, por ser órfã; que a documentação da casa foi providenciada depois do seu
casamento com o falecido;[...]”

Além disso, os dados constantes no Cadastro Imobiliário Municipal, f. 17/23
e 75, embora não confiram propriedade, comprovam que o doador adquiriu o imóvel

1DIREITO  CIVIL E  PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA DE  NULIDADE  DE  DOAÇÃO  E
PARTILHA.  BENS  DOADOS  PELO  PAI  À  IRMÃ  UNILATERAL E  À  EX-CÔNJUGE  EM  PARTILHA.
DOAÇÃO INOFICIOSA.  PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL, CONTADO DA PRÁTICA DE CADA ATO.
ARTS. ANALISADOS: 178, 205, 549 E 2.028 DO CC/16. 1. Ação declaratória de nulidade de partilha e doação
ajuizada em 7/5/2009. Recurso especial concluso ao Gabinete em 16/11/2011. 2. Demanda em que se discute o
prazo  aplicável  a  ação  declaratória  de nulidade de partilha e  doação  proposta  por  herdeira  necessária  sob  o
fundamento  de  que  a  presente  ação  teria  natureza  desconstitutiva  porquanto  fundada  em defeito  do  negócio
jurídico.3. Para determinação do prazo prescricional ou decadencial aplicável deve-se analisar o objeto da ação
proposta, deduzido a partir da interpretação sistemática do pedido e da causa de pedir, sendo irrelevante o nome ou
o fundamento legal apontado na inicial. 4. A transferência da totalidade de bens do pai da recorrida para a ex-
cônjuge em partilha e para a filha do casal, sem observância da reserva da legítima e em detrimento dos direitos da
recorrida  caracterizam  doação  inoficiosa.  5.  Aplica-se  às  pretensões  declaratórias  de  nulidade  de  doações
inoficiosas o prazo prescricional decenal do CC/02, ante a inexistência de previsão legal específica. Precedentes. 6.
Negado provimento ao recurso especial.  (REsp 1321998/RS, Rel.  Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 20/08/2014)
CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO DE
ASCENDENTE  A  DESCENDENTE.  NULIDADE.  PRESCRIÇÃO.  MARCO  INICIAL.  DATA  DA
LIBERALIDADE.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no caso de ação em que se
busca invalidar doação inoficiosa, o prazo prescricional é vintenário e conta-se a partir do registro do ato jurídico
impugnado. Precedentes.  2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 332.566/PR, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014)



antes do seu segundo casamento.

Ressalto, outrossim, que as alegações quanto a veracidade dos documentos
apresentados pelos Apelados deveriam ter sido objeto de incidente de falsidade, não
cabendo sua discussão na presente ação.

Comprovada a  doação da integralidade do patrimônio do doador e que o
imóvel  foi  adquirido  durante  a  constância  do  casamento  com  a  genitora  dos
Apelados, resta inafastável a conclusão de que houve doação inoficiosa, passível de
sofrer redução, como decidido pelo Juízo.

Quanto ao direito real de habitação pleiteado pela Apelante, o art. 1.831, do
Código Civil, garante ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens,
sem prejuízo na parte que lhe caiba na herança, o direito de habitação, desde que o
imóvel seja o único destinado àquela natureza entre os bens a serem inventariados2.

Observa-se  que  a  finalidade  do direito  real  de  habitação é  de  proteger  o
companheiro  ou  cônjuge  supérstite,  de  modo  que  este  não  fique  eventualmente
desamparado.

Considerando  as  circunstâncias  do  presente  caso,  o  reconhecimento  do
direito real de habitação se mostra cabível, haja vista que Apelante é pessoa de idade
avançada e reside no imóvel por mais de duas décadas.

Posto isso, conhecida a Apelação e rejeitadas as preliminares, dou-lhe
provimento parcial para, reformando a Sentença, reconhecer o direito real de
habitação à Apelante.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 17 de abril de 2018,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. Presente à sessão o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

2  Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem 
prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao 
imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.


