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APELAÇÃO. AÇÃO  DE  RECONHECIMENTO  E
DISSOLUÇÃO  DE  UNIÃO  ESTÁVEL  C/C
ALIMENTOS  PROVISIONAIS. PROCEDÊNCIA
PARCIAL DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
BEM ADQUIRIDO POR ESFORÇO COMUM. FALTA
DE  COMPROVAÇÃO.  EXCLUSÃO  DA DIVISÃO.
CONDOMÍNIO.  INEXISTÊNCIA.  CONVENÇÃO.
COMUNHÃO  PARCIAL DE  BENS  E  PARTILHA.
DOCUMENTO  VÁLIDO.  DESCONSTITUIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.  RECONVENÇÃO.  DANOS
MORAIS.  ALEGAÇÃO  DE  INFIDELIDADE.
COMETIMENTO  DE  ATO  ILÍCITO.  CONJUNTO
PROBATÓRIO  INSUFICIENTE.  PROVIMENTO
PARCIAL.

- Nos moldes do art. 1.659, do Código Civil,  os bens
adquiridos  “com  valores  exclusivamente
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pertencentes  a  um  dos  cônjuges  em  sub-rogação
dos bens particulares”, não integram a partilha na
dissolução de união estável. 

-  É  considerado  válido  o  negócio  jurídico  firmado
entre os então companheiros que ao dissolverem a
união  estável  partilharam  os  bens  adquiridos  na
respectiva constância,  não padecendo o documento
encartado  ao  feito  de  nenhum  vício  de
consentimento.

- Inexistinto prova satisfatória do nexo causal entre o
suposto  ato  praticado  pela  autora  e  os  prejuízos
suportados pelo réu, não há, portanto, o que se falar
em  dever  de  indenizar  eventual  infidelidade
conjugal. 

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, dar promovimento parcial  ao  recurso.

Trata-se de  APELAÇÃO,  fls. 439/449,  manejada por
José Roberto Mendonça Correia, em face da sentença prolatada pelo Juiz de Direito
da 1ª Vara de Família da Comarca da Capital, fls. 414/417, que, nos autos da  Ação de
Reconhecimento  e  Dissolução  de  União  Estável  c/c  Alimentos  Provisionais
ajuizada por Paula Bastos Guimarães Gonçalves, proferiu o seguimento julgamento:

Ante o exposto, nos termos do art. 318, do CPC, julgo
procedente, em pare, o pedido retro, para reconhecer
e  dissolver  a  união  estável  entre  os  litigantes,
dividindo o imóvel adquirido com esforço comum,
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partilhando-o à razão de 50% (cinquenta por cento)
para  cada  um,  afastando  a  verba  alimentícia  e
ratificando o indeferimento da reconvenção, ante a
sua  absoluta  impropriedade,  visando  produzir  os
efeitos legais.

Em suas razões, o recorrente faz um esboço fático da
demanda, rebatendo o pronunciamento judicial que ordenou a partilha dos bens do
então casal, empresa e imóvel, conquanto foram adquiridos antes do relacionamento
amoroso, não tendo sido fruto do esforço comum, ao contrário, houve apenas a sub-
rogação de imóveis.  De outra sorte,  defende o dano moral postulado em sede de
reconvenção, já que existe prova da infidelidade da companheira durante o enlace,
causando-lhes transtornos passíveis de indenização.

Contrarrazões,  fls.  453/465,  nas  quais  a  recorrida
rebate as assertivas do apelo, sustentando a impossibilidade de ser condenada em
dano  moral,  no  tocante  à  infidelidade  conjugal,  mormente  pela  precariedade  da
prova carreada na reconvenção. Sobre a divisão de bens, diz ter direito à partilha,
pois fora forçada a assinar o documento colacionado à fl. 64, discorrendo que a união
estável se fundamenta no regime de comunhão parcial de bens. Pugna, ao final, pelo
desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça,  fls. 470/475, em parecer
da lavra da Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, opinou pela rejeição do dano
moral  perseguido  na  reconvenção,  manifestando-se  favorável  ao  provimento  do
recurso, quanto à dissolução da união estável sem a partilha do bem litigioso. 

É o RELATÓRIO.

VOTO

Paula Bastos Guimarães Gonçalves ajuizou Ação de
Reconhecimento  e  Dissolução  de  União  Estável  c/c  Alimentos  Provisionais  em
desfavor de José Roberto Mendonça Correia, alegando ter convivido maritalmente
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pelo  período  de  sete  anos,  tendo,  durante,  o  relacionamento  contribuído  para  o
patrimônio do casal, sobretudo a construção da escola “Dança a Dois”. 

Requer, nessa ordem, a declaração da união estável,
com  a  respectiva  divisão  igualitária  dos  bens,  além  do  recebimento  de  pensão
alimentícia.

Contra  argumentando  a  pretensão  autoral,  o  ré
ofertou contestação, fls. 52/62, discorrendo, em suma, não ter a promovente direito ao
imóvel  em testilha,  pois  oriundo  da  venda  de  dois  imóveis  adquiridos  antes  da
convivência. 

Reconvenção, fls. 341/348, postulando a indenização
por danos morais, sob o argumento de infidelidade conjugal. 

O magistrado, como visto, rejeitou o pedido inserto
na reconvenção e na ação original, julgou procedente, em parte, o pedido, porquanto
reconheceu  e  dissolveu  a  união  estável,  determinando  a  partilha  do  imóvel,  no
percentual de 50% (cinquenta por cento), dando ensejo a este apelatório.

Assiste razão, em parte, ao recorrente.

Explico.

A autora aduz que, na constância do relacionamento,
o casal  adquiriu o imóvel  situado na Rua Onaldo Silva Coutinho,  Bairro Castelo
Branco  III,  para  inicialmente  fixarem  residência.  Em  sequência,  resolveu-se
transformá-lo em academia de dança, realizando-se a reforma da casa. 

Sustenta  que após  o  fim da  união,  o  companheiro
ficou residindo no imóvel,  gerenciando a  escola  de  dança e  auferindo o total  de
rendimentos dela provenientes.

Como cediço, a convivência sobre um mesmo teto se
mostra  prescindível  para  formalização  do  enlace  amoroso,  consoante  a  ilação
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extraída do art. 1.724, do Código Civil:

Art.  1.724.  As  relações  pessoais  entre  os
companheiros  obedecerão aos  deveres  de lealdade,
respeito  e  assistência,  e  de  guarda,  sustento  e
educação dos filhos. 

Sobre a partilha propriamente dita, reza o art. 1.725,
do Código Civil:

 
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. 

Nesse diapasão temos o posicionamento da Ministra
Nancy Andrighi que explica o art. 5º, da Lei nº 9.278/96, de maneira bastante clara: 

A  presunção  de  condomínio  sobre  o  patrimônio
adquirido por um ou por ambos os companheiros a
título oneroso durante a união estável,  disposta no
art. 5º da Lei nº 9.278/96 cessa em duas hipóteses: (I)
se houver estipulação contrária  em contrato escrito
(caput, parte final); (II) se a aquisição ocorrer com o
produto de bens adquiridos anteriormente ao início
da união estável (§ 1º).  (STJ -  REsp 758548/MG, DJ
13/11/2006 p. 257). 

A situação  carreada  aos  autos  bem  se  amolda  ao
conceito doutrinário, no qual afasta o direito a divisão do bem do casal, quando a
“aquisição ocorrer com o produto de bens adquiridos anteriormente ao início da
união estável”, justamente o ocorrido na atual conjuntura.

Com efeito, os bens adquiridos por esforço comum e
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suscetíveis de partilha igualitária carecem de comprovação, uma vez que submetido
a presunção relativa de veracidade.

Destarte, compete a autora, nos moldes do art. 333, I,
do Código de Processo Civil, comprovar o fato constitutivo de seu direito, mas não o
fez.

Ao contrário,  da documentação anexada à peça de
ingresso, fls. 13/46, a autora juntou a certidão vintenária, com aquisição do aludido
imóvel,  datado  de  23  de  março  de  2009,  e  apenas  em  nome  de  José  Roberto
Mendonça, fl. 46, quando já se encerrara o relacionamento, pois, conforme narrativa
da própria demandante, “conviveram, em união estável, por aproximadamente 07
(sete)  anos,  ou seja,  no período compreendido entre meados do ano de 2001 até
meados do ano de 2008, não advindo filhos”, fl. 02. 

Ainda que assim não fosse, consta no documento de
fl. 64,  convenção correspondente à “Separação Consensual com Partilha de Bens”,
datado  de  16  de  dezembro  de  2008,  que  se  abdicou  da  pensão  alimentícia,
dissolvendo-se a sociedade conjugal e a sociedade na Dance Tudo Bar Dançante Ltda,
repartindo-se os demais bens móveis do então casal.

Tal  avença  é  considerada  válida,  conquanto
atendidos os requisitos do art. 104, do Código Civil, cuja transcrição não se dispensa:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: 
I – agente capaz;
II  –  objeto  lícito,  possível,  determinado  ou
determinável;
III – forma prescrita ou não defesa em lei.

Além  do  disposto  no  art.  110,  da  supracitada
codificação,  quando dispõe:  A manifestação  de  manifestação  de  vontade  subsiste
ainda que o autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo
se dela o destinatário tinha conhecimento.  
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A referida avença estabeleceu que o regime adotado
seria o de comunhão parcial de bens. Como tal, a teor do art. 1.658, do Código Civil,
comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento:

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.

O art. 1.659, no entanto, discrimina os bens que não
fazem parte de tal divisão:

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;
II -  os bens adquiridos com valores exclusivamente
pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos
bens particulares;
III - as obrigações anteriores ao casamento;
IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo
reversão em proveito do casal;
V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos
de profissão;
VI  -  os  proventos  do  trabalho  pessoal  de  cada
cônjuge;
VII  -  as  pensões,  meios-soldos,  montepios  e  outras
rendas semelhantes - negritei.
 
Dos  documentos  carreados  pelo  réu,  restou

cabalmente confirmado que a aquisição se dera por imóveis de sua propriedade,
oriundos antes do envolvimento com a parte autora. Para tanto, basta vislumbrar a
documentação acosatada.
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Por todos esses motivos, deve ser excluída a partilha
igualitária do imóvel, merecendo reforma a sentença neste ponto.

Com  relação  ao  pedido  de  condenação  em  danos
morais, outrora inserto na reconvenção, de fls. 341/348, não merece acolhimento. 

Consigna o insurgente que, além do constrangimento
de  confessar  a  suposta  traição  perpetrada  pela  então  companheira,  comprovou,
através de correspondência eletrônica, o envolvimento dela com terceira pessoa, fls.
240/249, entre eles, um datado de 2007, quando ainda se supunha a manutenção do
relacionamento amoroso.

Tenho não ser esse o melhor caminho a ser adotado
na espécie.

Ao  rebater  essa  pretensão,  o  sentenciante  bem
ponderou à fl. 417:

Não  se  pode  omitir,  data  vênia,  a  fragilidade  da
prova encartada na reconvenção.
Evidente, que a natureza autofágica da mencionada
reconvenção,  conduz  o  Poder  Judiciário,  sem
qualquer  tergiversação  ao  julgamento  de  sua
improcedência..
por outro lado,  o norte do acolhimento da súplica,
temos  no  memorial  do  Ministério  Público  (fls.
412/413),  posicionando-se  pelo  indeferimento  da
reconvenção,  demonstrando que os  seus  elementos
estão ausentes e não podem basificar a sua pretensão
jurídica. 

Nessa  ordem  de  ideias,  a  condenação  em  danos
morais requer a prova cabal de ação ou omissão apta a se caracterizar como ilícito
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passível de compensação financeira, nas premissas do art. 186, do Código Civil, não
se prestando a tal finalidade, o contido nas correspondências eletrônicas acostadas
às fls.  240/249.

A propósito:

APELAÇÃO  CÍVEL.  FAMÍLIA.  INFIDELIDADE
CONJUGAL.  INDENIZAÇÃO.  DANOS  MORAIS.
INAPLICABILIDADE.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  SENTENÇA
MANTIDA.  RECURSO  DESPROVIDO.  O  juiz  é  o
destinatário  de  toda  a  prova  produzida  ou  a
produzir-se  nos  autos,  com  livre  convencimento
sobre os fatos em discussão e o seu enquadramento
numa moldura jurídica, razão pela qual despicienda
qualquer  outra  prova  para  o  deslinde  da
controvérsia,  cabe  ao  julgador  o  dever,  e  não  a
faculdade, de proferir sentença, quando não houver a
necessidade de produção de outras provas, estando,
portanto,  o  processo  maduro  para  seu  julgamento.
Em  que  pese  seja  natural  que  o  rompimento  da
relação  e  a  descoberta  da  traição  tragam  dor,
sofrimento,  tristeza  e  desapontamento  ao  apelante,
tais  fatos  não  demonstram,  no  caso  em  comento,
acontecimento extraordinário a evidenciar flagrante
violação aos seus direitos de personalidade. "Não é
qualquer  dor  ou  constrangimento  que  acarreta  o
dever de indenizar, sob pena de banalizar o próprio
conceito de dano moral. Assim, a tendência de querer
ver em tudo uma causa de dano moral é ainda mais
perigosa  porque  se  insere  em  um  pensamento
econômico-financeiro  que  quer  monetizar  todas  as
relações sociais, impregnando-as, de maneira radical,
pelo  fator  dinheiro,  transformando  o  dissabor,  a
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angústia, a dor, em forma de vingar o desafeto, e isso
o Judiciário  não pode chancelar”.  (Sentença  de fls.
147/148  V.).  (TJDF;  Rec  2009.07.1.032586-7;  Ac.
549.835;  Primeira  Turma  Cível;  Rel.  Des.  Lecir
Manoel da Luz; DJDFTE 29/11/2011; Pág. 75).

O acolhimento parcial da pretensão recursal, induz
ao  rateio  dos  ônus  sucumbenciais,  devendo  a  parte  autora  pagar,  a  título  de
honorários advocatícios o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), sobrestados, nos
ditames do art. 12, da Lei 1.060/50, por ser beneficiária da justiça gratuita, fl. 47.

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL À
APELAÇÃO.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 19 de agosto de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                      Relator
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