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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0038795-44.2013.815.2001 
ORIGEM: 4ª Vara de Família da Capital
RELATOR:  Juiz  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho,  convocado  para
substituir  a Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
1º APELANTE: Henrique Silveira Rosa
ADVOGADA: Jaqueline Lopes de Alencar
2ª APELANTE: Rossana Karla Gomes Cavalcante
ADVOGADA: Kallyna Keylla Terroso Carneiro
APELADOS: Os mesmos

1ª  APELAÇÃO  CÍVEL  (PROMOVIDO).  FAMÍLIA.
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL  C/C
GUARDA DE FILHA MENOR E ALIMENTOS. UNIÃO OCORRIDA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDO DE
EXCLUSÃO  DE  ALIMENTOS  PARA  A  CONVIVENTE.
POSSIBILIDADE.  PARTE  BENEFICIADA  QUE  NÃO  SE
DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR, QUANDO DA CONVIVÊNCIA,
A  DEPENDÊNCIA  ECONÔMICA.  MINORAÇÃO  DA  VERBA
ALIMENTAR  FIXADA  EM  RELAÇÃO  À  FILHA  MENOR.
POSSIBILIDADE.  BINÔMIO  CAPACIDADE/NECESSIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL.

- Comprovado nos autos que efetivamente o réu conviveu com
a autora como se casado fosse, por certo espaço de tempo, é
mister reconhecer a união estável havida entre ambos.

- Não tendo a autora comprovado que, quando da convivência,
dependia  economicamente  do  promovido,  imperiosa  é  a
exclusão da pensão temporária fixada em primeiro grau.

- A verba alimentar paga aos filhos menores deve respeitar  o
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binômio capacidade/necessidade, aplicando-se os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

2ª APELAÇÃO  CÍVEL  (PROMOVENTE).  DIVISÃO  DE  BENS
QUANDO  DA  UNIÃO  ESTÁVEL.  PEDIDO  DE  CORREÇÃO
MONETÁRIA  COM  RELAÇÃO  À  VENDA  DOS  BENS  IMÓVEIS.
DESNECESSIDADE.  MATÉRIA  NÃO  ARGUIDA  DURANTE  A
INSTRUÇÃO  PROCESSUAL  E  NÃO  ALEGADA  NA  SENTENÇA.
GUARDA DA MENOR C/C DIREITO DE VISITAS.  PEDIDO DE
UMA  TERCEIRA  PESSOA  ACOMPANHAR  O  RÉU.
IMPOSSIBILIDADE.  PEDIDO  DE  MAJORAÇÃO  DA  VERBA
ALIMENTAR TANTO EM RELAÇÃO  À CONVIVENTE QUANTO  À
FILHA  MENOR.  PREJUDICADO. CONHECIMENTO,  EM  PARTE,
DO  RECURSO  DA  AUTORA,  NEGANDO-SE PROVIMENTO  EM
RELAÇÃO À PARTE CONHECIDA, QUAL SEJA, AOS PEDIDOS DE
CORREÇÃO  MONETÁRIA  REFERENTES  À  VENDA  DOS BENS
IMÓVEIS E DIREITO DE VISITAS DO APELADO ACOMPANHADO
DE UMA TERCEIRA PESSOA, JULGANDO-SE PREJUDICADOS OS
DEMAIS  PEDIDOS, EM  DECORRÊNCIA  DA  ANÁLISE  DO
PRIMEIRO APELO, INTERPOSTO PELO RÉU. 

-  Não há que se falar  em correção monetária  em relação à
divisão dos bens, tendo em vista isso não ter sido objeto da
sentença, muito menos da instrução processual.

-  Não  procede  o  pleito de  visita  de  filho  menor  do  pai
acompanhado de  uma terceira pessoa,  uma vez que esta  não
tem qualquer relação com as partes.

- Prejudicados se encontram os pedidos  relativos às pensões
reclamadas pela  demandante,  pois a matéria já  foi apreciada
quando da análise do recurso do réu.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à unanimidade,  dar
provimento  parcial  à apelação do réu; conhecer,  em parte,  do
apelo da autora, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento,  e
julgar prejudicada a segunda  apelação,  pelos  demais
fundamentos.



AP n. 0038795-44.2013.815.2001                                                                                                        3

Trata-se  de  apelações  cíveis  interpostas  por  HENRIQUE
SILVEIRA ROSA e por ROSSANA KARLA GOMES CAVALCANTE, atacando a
sentença de f. 407/417, que julgou procedente, em parte, o pleito autoral,
reconhecendo  a  união  estável  havida  entre  as  partes  mencionadas,
dividindo os bens adquiridos durante a constância da união, estabelecendo
direito de visitas do pai (demandado) e o condenando ao pagamento de
pensão alimentícia para a autora, no valor de um salário mínimo, durante
um ano, e 15% dos seus rendimentos para a filha menor.

Em  sua  apelação,  o  promovido  suscita três  pontos:  a)
inexistência da união estável; b) exclusão da pensão provisória
paga  à  sua  ex-convivente  (autora)  e c)  minoração  da  verba
alimentar fixada em prol da filha menor, de 15% para 10% do
que  receber  a  qualquer  título,  excluídos  os  descontos
obrigatórios, INSS, Imposto de Renda, se devidos.

Por sua vez, a autora insurgiu-se em relação ao seguinte:  a)
direito de visitas, de modo que, quando da ocasião de pegar a
menor,  na  forma  determinada na  sentença,  o  réu  deverá  ir
acompanhado de uma terceira pessoa; b) correção monetária em
relação à divisão dos bens constituídos durante a constância da
união;  c)  majoração  das  pensões  alimentícias  pagas  tanto  à
promovente quanto à menor.

Contrarrazões da autora (f. 468/476) e do réu (f. 479/489).

Cota da  Procuradoria  de  Justiça,  ratificando  o  parecer  já
lançado em  primeiro grau às f. 490/496, de modo a  dar-se provimento
parcial ao recurso da autora, e desprover-se o do demandado.

 É o relatório.

                 

                 VOTO: Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
                               Relator

APELO DO PROMOVIDO:

De  início,  analiso o  apelo  de  HENRIQUE  SILVEIRA  ROSA,
asseverando, desde já, que deve ser provido em parte.

No primeiro ponto mencionado, qual seja, de que não ocorreu a
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existência da união estável, ele não tem razão.

As provas documentais e  testemunhais constantes  dos  autos
são claras. Destaco decisão oriunda do Juizado de Violência Doméstica e
Familiar  Contra  a  Mulher,  encartada  às  f.  21/22,  onde  a  Magistrada
singular afirma o seguinte:

Revelam os autos que a vítima convive com o acusado há quatro
anos, com quem tem uma filha menor, e por conta das agressões
verbais sofridas, representou perante a autoridade policial contra seu
companheiro, solicitando as medidas protetivas acima citadas.

Essa decisão data de 14 de fevereiro de 2013. E, se menciona
as agressões ocorridas quatro anos atrás, significa que desde os idos de
2009 o réu já convivia com a autora, caindo por terra sua alegação de que
só passou a conviver com ela em 2011.

Ademais, as outras provas carreadas ao almanaque processual
revelam, de forma incontestável, que desde o ano de 2009 o promovido
convivia com a autora, tanto que tiveram uma filha.

Outro documento que demonstra a existência da união estável
é o contrato de locação de f. 26/28, datado de 29 de setembro de 2009,
comprovando ainda mais o que fora asseverado na exordial em relação à
ocorrência da união estável.

Ainda, as fotografias de f. 33/38 ratificam o que já fora dito
alhures, dispensando-se maiores delongas para chegar-se à conclusão de
que a união estável ocorreu, aplicando-se ao caso o que determina o art.
1.723 do Código Civil, in verbis:

Art.  1.723:  É  reconhecida  como entidade  familiar  a  união  estável
entre  o  homem  e  a  mulher,  configurada  na  convivência  pública,
contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição
de família.

O instituto da união estável  é  definido na doutrina como  “o
relacionamento prolongado, notório, exclusivo, contínuo, entre um homem
e uma mulher, com possibilidade legal de ser transformado em casamento.
Equivale ao antigo concubinato puro.”1 

Assim,  para  seu reconhecimento  é  mister  a  convergência  de
requisitos  objetivos  e  subjetivos  com  o  fim  de  compor  uma  entidade
familiar, na qual há vida em comum, provida de caráter more uxorio, com

1 QUEIROGA, Antônio Elias. Manual de Direito Civil, Edições Jurídicas Ltda., 2001, p. 197.



AP n. 0038795-44.2013.815.2001                                                                                                        5

sinais induvidosos de vida familiar, o que é justamente o caso em tela.

Trago jurisprudência pátria sobre a matéria:

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - PRELIMINAR -
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO ACATADA - MÉRITO
- REQUISITOS DEMONSTRADOS. A possibilidade jurídica do pedido
traduz-se  pela  permissibilidade  de  ser  levado  o  requerimento  do
demandante a juízo com alegação de direito e que não haja qualquer
regra legal que limite a incidência do texto de que se irradiou a ação
ou que o ordenamento legal proíba ou não preveja uma providência
semelhante a que se formula no caso concreto. Verificando-se das
provas produzidas nos autos, a demonstração de convivência
pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo
de  constituição  de  família,  deve  ser  reconhecida  a  união
estável.2

APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. Caso em
que  o  contexto  probatório  é  robusto  e  firme  para  amparar  o
reconhecimento da união estável, não pairando dúvida acerca de seu
propósito de constituírem uma família, só interrompido com a morte
de uma das partes. NEGARAM PROVIMENTO.3

No que tange ao pedido de exclusão da pensão temporária para
a autora, o demandado tem razão, uma vez que, durante toda a instrução
processual, ela não conseguiu provar que, quando da convivência familiar,
dependia exclusivamente do réu para sua sobrevivência.

Além disso,  a promovente é  Pedagoga,  conforme  ela própria
afirmou na exordial,  e  hoje tem 37 anos de idade, sendo ainda jovem e
apta para o mercado de trabalho.

Não  consta  no  processo  qualquer documento  que  comprove
que a autora, na época da convivência, dependia financeiramente do réu
para sua sobrevivência, o que, segundo iterativa e remansosa doutrina e
jurisprudência  pátria,  inviabiliza  o  pagamento  de  pensão  alimentícia,
mesmo que de forma temporária.

Estabelece o art. 1.694 do Código Civil que os cônjuges podem
“pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo

2 TJMG, Apelação Cível n. 1.0702.01.034132-0/001(1), Relatora: TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO, Data
do Julgamento: 29/05/2006, Data da Publicação:0/09/2006.

3 TJRS,  Apelação  Cível  n.  70023327935,  RELATOR:  Rui  Portanova,  DATA  DE  JULGAMENTO:  29/05/2008
PUBLICAÇÃO: Diário de Justiça do dia 06/06/2008. 
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compatível  com  a  sua  condição  social,  inclusive  para  atender  as
necessidades de sua educação”. 

Entretanto,  in  casu,  não  verifico  o  dever  do  ex-cônjuge  de
prestar alimentos à autora.

Eis julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nesse
sentido:

Ementa:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  RECONHECIMENTO  E
DISSOLUÇÃO  DE  UNIÃO  ESTÁVEL  COM  PEDIDO  DE  PARTILHA,
ALIMENTOS E DANO MORAL. Ausência de comprovação acerca das
benfeitorias supostamente realizadas. Dependência econômica da ex-
companheira em relação ao réu que não foi  demonstrada. Pessoa
jovem, que percebe auxílio previdenciário. Pedido de danos morais.
Inexistência  de  laudo  comprovando  as  agressões  sofridas.
Animosidade entre o casal. Apelação cível desprovida.4 

Ementa:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  RECONHECIMENTO  E
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS. PARTILHA DE BENS.
EX-COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.
1.  Os  créditos  trabalhistas  excluem-se  da  comunhão  dos  bens
adquiridos na constância do casamento, nos termos do inc. VI do art.
1.659  do  CC.  Os  valores  percebidos  por  ambos  os  cônjuges,  em
razão das atividades profissionais, não integram o patrimônio comum
do casal, por ser individual o esforço despendido para percebê-los,
razão pela qual não são incluídos na partilha, não tendo a apelada
direito à meação. 2. Descabe a partilha da motocicleta, porque está
em nome de terceiro. 3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges ou
ex-companheiros é proveniente do dever de solidariedade (art. 1.694
do Código Civil) e de mútua assistência (art. 1.566, III, do CPC). Em
que pese o dever de mútua assistência, cabe à postulante comprovar
satisfatoriamente  que  não  detém  condições  de  prover  o  próprio
sustento.  Na  ausência  de  cumprimento  do  seu  ônus  probatório,
flagrante a improcedência do pedido. RECURSO DESPROVIDO.5 

Com relação ao pagamento de pensão para a filha menor, e
consequente minoração de 15% para 10%, os autos comprovam que o
réu já paga duas pensões a outros filhos, no percentual de 10%  cada
uma,  conforme  bem  demonstra  o  contracheque  de  f.  84.  Por  isso,  a
obrigação de alimentar deve prevalecer, mas desde que seja aplicado o

4 Apelação  Cível  n. 70061755435,  Sétima  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Jorge  Luís
Dall'Agnol, Julgado em 26/11/2014. data da Publicação: 04/12/2014. 

5 Apelação Cível  n. 70061886271, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino
Robles Ribeiro, Julgado em 29/10/2014. Data da Publicação: 31/10/2014.
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binômio capacidade/necessidade.

Yussef Said Cahali leciona o seguinte sobre o tema:

A obrigação de alimentos fundada no jus sanguinis repousa sobre o
vínculo  da  solidariedade  que  une  os  membros  do  agrupamento
familiar  e  sobre  a  comunidade  de  interesses,  impondo  aos  que
pertencem ao mesmo grupo o dever recíproco de socorro.6 

Logo, a pretensão do demandado de ver minorada a obrigação
alimentícia sujeita-se à averiguação dos pressupostos da necessidade da
alimentada e das possibilidades do alimentante, em conformidade com o
que prevê o § 1º do artigo 1.694 do Código Civil, in verbis: 

Art. 1.694. [...]

§1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades
do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Diante  desse  quadro,  entendo  ser  cabível a  minoração  da
pensão alimentícia da filha menor para o percentual de 10% dos ganhos
do promovido, já que seus outros dois filhos recebem o mesmo valor, não
podendo, a meu ver, um receber valor maior do que o outro, sem que se
demonstre a necessidade concreta, seja por uma doença ou outro motivo
que justifique a majoração.

                    

APELO DA AUTORA:

Quanto  da  interposição  do  seu  apelo,  a  autora  fez quatro
pedidos:  a)  correção  monetária  em  relação  à  venda  dos  bens
imóveis;  b)  direito  de  visitas  do  demandado,  desde  que
acompanhado de uma terceira pessoa; c) majoração da pensão
alimentícia provisória fixada para si e d) majoração da pensão
alimentícia arbitrada em prol da filha menor. 

De início, afirmo não proceder a  alegação da  promovente de
que  o  réu,  quando  da  ocasião  da  visita  à  filha  menor,  deve ir
acompanhado de uma terceira pessoa. É que esta não faz qualquer parte
da relação processual, sem deslembrar que a matéria em análise corre em
segredo de justiça, inviabilizando a intervenção de um terceiro.

6 In Dos Alimentos, 4ª ed., RT, 2003, 674.
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Quanto  à correção  monetária  em relação  à  venda  dos  bens
imóveis, sorte  também não assiste à autora,  uma vez que em momento
nenhum da instrução processual tal arguição foi suscitada, somente sendo
apresentada quando da prolação da sentença, por meio de embargos de
declaração  que  foram  sabiamente  rebatidos  pela  Juíza  sentenciante,
situação ratificada via reprodução, no recurso apelatório, inviabilizando-se
a apreciação do tema em sede de recurso.

Além disso,  é bom frisar que, quando da venda dos bens que
couberam à autora,  se  assim  ela  entender,  poderá  mandar  um  expert
proceder  a uma  avaliação.  Então,  a  ausência  de  menção  à  correção
monetária não traz qualquer prejuízo à postulante,  sendo desnecessárias
maiores delongas sobre o assunto.

Quanto aos demais pontos do apelo, quais sejam, majoração
das pensões alimentícias, estão prejudicados, tendo em vista já terem sido
alvo de apreciação quando da análise do recurso do réu.

Destarte, dou provimento parcial ao apelo do promovido,
para excluir a pensão provisória paga à autora, e minorar para 10% o
valor da pensão paga à filha menor do casal, nos moldes da sentença.
Com relação à apelação da demandante, conheço-a, em parte. Todavia
nego provimento aos pedidos de correção monetária relativa à venda
dos bens imóveis, como também  do direito de visitas do demandado à
filha  menor  acompanhado  de uma terceira  pessoa,  ao  tempo  em  que
julgo prejudicados os pedidos relativos à majoração das pensões
alimentícias fixadas em prol da autora e da filha menor, em razão
de já terem sido alvo de análise quando da apreciação do apelo
do réu.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  em
substituição  à  Excelentíssima  Desembargadora  MARIA  DAS  NEVES
DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA) e  com  o  Excelentíssimo
Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.
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Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 10
de fevereiro de 2015.

Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
                                    Relator


