
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CÍVEL  N.º  0084935-73.2012.815.2001  —  4ª  Vara  de  Família  da 
Capital
Relator :Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante :Pedro Pontes de Azevedo
Advogados :Silvio Luis Queiroga de Medeiros e Ricardo Berilo Bezerra Borba
Apelada :Sarina Maciel Braga Azevedo
Advogada :Lilian Sena Cavalcanti.

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  DE  DIVÓRCIO  C/C 
ALIMENTOS — PROCEDÊNCIA PARCIAL — PENSÃO 
ALIMENTÍCIA  — VALOR  RAZOÁVEL  — AUSÊNCIA 
DE  PROVA  DE  INCAPACIDADE  DO  ALIMENTANTE 
EM  ARCAR  COM  O  VALOR  —  POSSIBILIDADE  DE 
FIXAÇÃO  EM  SALÁRIOS  MÍNIMOS  —  GUARDA 
COMPARTILHADA  NÃO  CONVENIENTE  — 
GENITORA  MORANDO  EM  OUTRO  ESTADO  E 
MENORES DE POUCA IDADE — BEM PARTILHADO 
— ALEGADA INCOMUNICABILIDADE DE VALORES 
ADVINDOS DE FGTS E DOAÇÃO — INOCORRÊNCIA 
—  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  — 
DESPROVIMENTO.

— “...nos termos do § 1° do art. 1.694 do Código Civil, o magistrado 
deve buscar o máximo de proporcionalidade no momento da fixação 
dos alimentos, valorando de forma razoável o direito pretendido pelo 
alimentado e a obrigação a ser imposta ao alimentante, a fim de que a 
prestação supra as necessidades daquele e, ao mesmo tempo, não se 
configure  em um fardo insuportável  para este último,  ao ponto de 
comprometer o seu próprio sustento.”(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO 
do Processo Nº 20020120849357001,  3ª  Câmara cível,  Relator DR 
JOAO BATISTA BARBOSA -JUIZ CONVOCADO , j. em 29-11-
2012) 

— “Por conseguinte porque conforme entendimento do STF e STJ, 
em se tratando de pensionamento decorrente de ato ilícito, é possível 
sua  vinculação  ao  salário  mínimo,  tendo  em  vista  seu  caráter 
sucessivo  e  alimentar.(...)”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do 
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Processo Nº 20032121620148150000, 2ª Câmara cível, Relator Des. 
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho , j. em 03-06-2014) 

— “...a  guarda  unilateral  será  atribuída  a  quem revelar  melhores 
condições  para  exercê-la  e,  objetivamente,  mais  aptidão  para 
propiciar aos filhos afeto nas relações com o genitor e com o grupo 
familiar;  saúde,  segurança e educação.  2.  Não merece  reparos  a  r. 
sentença monocrática que, observando as necessidades das menores e 
atenta à conclusão do laudo psicossocial, concede a guarda à genitora. 
3. Encontrando-se as menores sob a guarda da genitora e demonstrado 
que a situação atende aos interesses das infantes, não há razão para a 
inversão em favor do genitor. 4. Recurso conhecido e desprovido.” 
(TJDF; Rec 2010.09.1.025877-4; Ac. 753.391; Primeira Turma Cível; 
Relª Desª Leila Arlanch; DJDFTE 28/01/2014; Pág. 55) 

—  “...embora  as  verbas  advindas  do  FGTS  sejam  de  exclusiva 
titularidade do trabalhador e, por esse motivo, não se comunicam, é 
possível  a  partilha  de  bem adquirido  pelo  casal  com  os  recursos 
provenientes dessa fonte, vez que, após o saque, os valores ingressam 
no  patrimônio  do  casal  e  a  destinação  será  dada  em  proveito  da 
família.(...)  7.  Recursos  improvidos.  Sentença  mantida.”  (TJDF 
Acórdão  n.635865,  20090111319687APC,  Relator:  ARNOLDO 
CAMANHO DE ASSIS, Revisor: ANTONINHO LOPES, 4ª Turma 
Cível, Publicado no DJE: 28/11/2012. Pág.: 128) 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos 
acima identificados.

A C O R D A a  Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à  unanimidade, em negar provimento à 
Apelação Cível. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Pedro  Pontes  de 
Azevedo, contra a sentença de fls. 302/308, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª 
Vara de Família da Capital que, nos autos da “Ação de Divórcio Direto c/c Alimentos”, 
julgou parcialmente procedente o pedido contido na petição inicial,  “para decretar o 
divórcio do casal, com base nos arts. 35 a 37 da Lei nº 6.515/77 c/c art. 226, § 6º, da 
Carta Magna, art. 1580, § 1º do Código Civil e Emenda Constitucional 66 de 13/07/10, 
fixar, em definitivo, alimentos para os menores, a ser pago pelo autor, no percentual de 
2,22% (dois  salários  mínimos  e  vinte  e  dois  por  cento  de  outro),  devidos  desde  a 
intimação desta, e decretar que a guarda dos menores permaneça com a cônjuge varoa, 
ficando a visitação do cônjuge varão conforme supradeterminado e no tocante à partilha 
do bem do casal, localizado na Rua José Guedes Pereira, nº 73, apartamento 501, no 
Bairro do Bessa,  que este  seja vendido para quitar  o débito  constante  junto a caixa 
Econômica Federal e o montante que sobrar será dividido entre os litigantes em partes 
iguais”.
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Irresignado, o promovido opôs Embargos de Declaração às fls. 
309/313, alegando omissões, obscuridades e contradições na sentença  a quo,  os quais 
foram rejeitados às fls. 314/316.

Em  seguida,  o  demandado  interpôs  Apelação  Cível  (fls. 
317/330), pleiteando a redução dos alimentos, desvinculando-o do salário mínimo, a fim 
de que sejam  fixados em percentual da remuneração do alimentante; com relação à 
partilha, requer que seja aplicada incomunicabilidade dos valores advindos da doação, 
do FGTS do apelante e dos valores quitados por ele após a separação de fato. Por fim, 
no que tange à guarda dos filhos, requer que esta seja compartilhada pelos pais. Requer 
a reforma integral da sentença, dando-se  provimento ao apelo.

Contrarrazões apresentadas às fls. 332/340.

Às fls. 341/345, o Ministério Público de primeiro grau emitiu 
parecer pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instada a se pronunciar, nesta instância, a douta Procuradoria de 
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 350/351).

É o Relatório.

VOTO

A autora/apelada  assegurou ter  casado com o promovido,  ora 
apelante, em setembro de 2007, gerando, como fruto dessa união, dois filhos, sendo o 
primeiro  nascido  em  2008  e  a  segunda  filha,  em  2012.  Ajuizou  a  presente  ação 
buscando seu divórcio, alimentos em prol de seus filhos e a partilha de um bem. 

O magistrado  a quo julgou parcialmente procedente o pedido, 
decretando o divórcio do casal e fixando, em definitivo, alimentos para os menores, a 
ser pago pelo autor, no percentual de 2,22% (dois salários mínimos e vinte e dois por 
cento de outro). Decretou, ainda, que a guarda dos menores permaneça com a cônjuge 
varoa,  ficando a  visitação  do cônjuge varão conforme determinado na sentença.  No 
tocante à partilha do bem do casal, um apartamento no Bairro do Bessa, que este seja 
vendido para quitar o débito constante junto a caixa Econômica Federal e o montante 
que sobrar será dividido entre os litigantes em partes iguais.

O apelante pleiteia a redução dos alimentos, desvinculando-o do 
salário  mínimo,  a  fim  de  que  sejam  fixados  em  percentual  da  remuneração  do 
alimentante; com relação à partilha, requer que seja aplicada incomunicabilidade dos 
valores advindos da doação, do seu FGTS e daqueles quitados por ele após a separação 
de fato. Por fim, no que tange à guarda dos filhos, requer que esta seja compartilhada. 

Pois bem. A partir de uma análise dos autos, verifica-se ser o 
apelante  Professor  da  Universidade  Federal  da  Paraíba,  pelo  vínculo  estatutário,  e 
possuindo como renda bruta a quantia de R$ 4.611,00 (quatro mil seiscentos e onze 
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reais)  –  fls.  82/84.  É,  ainda,  professor  de  pós-graduação  na  Faculdade  Maurício  de 
Nassau (fls. 125) e advogado.

Como bem pontuou o Dr. João Batista Barbosa, “...nos termos 
do  §  1°  do  art.  1.694  do  Código  Civil,  o  magistrado  deve  buscar  o  máximo  de  
proporcionalidade no momento da fixação dos alimentos, valorando de forma razoável  
o direito pretendido pelo alimentado e a obrigação a ser imposta ao alimentante, a fim 
de que a prestação supra as necessidades daquele e, ao mesmo tempo, não se configure  
em um fardo insuportável para este último, ao ponto de comprometer o seu próprio 
sustento.”(TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20020120849357001,  3ª  Câmara 
cível, Relator DR JOAO BATISTA BARBOSA -JUIZ CONVOCADO , j. em 29-11-2012) 

No caso,  o  apelante  não fez  prova de  que seus  filhos  não 
teriam a necessidade de perceber o valor fixado, como também não demonstrou 
sua incapacidade em arcar com a pensão. Dessa forma, não merecem prosperar 
suas alegações para redução da pensão alimentícia.

Ora, a quantia  arbitrada,  equivalente  a 30% (trinta  por cento) 
dos rendimentos do apelante, é razoável, pois representa, para cada filho, o percentual 
de 15% do seu salário. 

Ademais, importante ressaltar que “...a pensão alimentícia pode 
ser fixada em número de salários mínimos,  questão pacífica no âmbito da ação de  
alimentos  propriamente  dita...”(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 
00206122520138152001, 1ª Câmara cível, Relator Des. José Ricardo Porto , j. em 19-08-2014) 

Nesse norte:

AGRAVO  INTERNO.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
IMPUGNAÇÃO  AO  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA. 
VINCULAÇÃO DE VALOR DE PENSÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. 
COISA  JULGADA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  REDISCUSSÃO. 
RELATIVIZAÇÃO  DA  COISA  JULGADA.  IMPROCEDÊNCIA. 
VIA  ELEITA  INADEQUADA.  PENSIONAMENTO 
DECORRENTE  DE  ATO  ILÍCITO  .  POSSIBILIDADE  DE 
VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. CARÁTER SUCESSIVO 
E  ALIMENTAR.  PRECEDENTES  DO  STF  E  STF.  PENSÃO 
DEVIDA  A  PARTIR  DA  PROLAÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  -  A  vinculação  da  pensão 
fixada  ao  salário  mínimo  não  pode  ser  rediscutida  por  ocasião  da 
impugnação  à  execução  da  sentença,  uma  vez  tratar-se  de  matéria 
alcançada  pela  coisa  julgada,  não  tendo  o  agravante  se  insurgido 
oportunamente, quando do recurso apelatório. - Ademais, não há que 
se falar em relativização de coisa julgada. Primeiramente porque para 
tanto deve o agravante fazer uso do meio adequado, não se prestando 
a  impugnação  à  execução  para  tal  fim.  Por  conseguinte  porque 
conforme  entendimento  do  STF  e  STJ,  em  se  tratando  de 
pensionamento decorrente de ato ilícito, é possível sua vinculação 
ao  salário  mínimo,  tendo  em  vista  seu  caráter  sucessivo  e 
alimentar.(...)  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 
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20032121620148150000,  2ª  Câmara  cível,  Relator  Des.  Oswaldo 
Trigueiro do Valle Filho , j. em 03-06-2014) 

Com relação à guarda, houve a concessão de forma unilateral, 
em prol  da  mãe  (apelada),  pelo  fato  de  a  mesma  estar  residindo  em outro  estado, 
restando facultado ao apelante o direito de visitação, nos termos da sentença (fls. 306). 
No caso,  a  apelada  está  fazendo Doutorado em São José dos  Campos  – SP,  o  que 
aperfeiçoará  e  valorizará  seu  trabalho,  portanto,  entendo  como  acertada  a  decisão 
proferida pelo juízo  a quo, pois os menores possuem pouca idade (o mais velho está 
com 6 (seis) anos e a mais nova com 3 (três) anos, necessitando dos cuidados maternos 
constantes. Ademais estão convivendo com a mãe desde o início da separação, quando o 
mais velho tinha 3 (três) anos e a filha apenas 02 (dois) meses de idade.

Nesse sentido:

DIREITO  CIVIL.  FAMÍLIA. GUARDA  UNILATERAL DE 
MENOR.  GENITORA  COM  MELHORES  CONDIÇÕES  PARA 
EXERCÊ-LA. INTERESSE DA CRIANÇA. 1. Nos termos previstos 
no art.  1.583,  §  2º,  do  Código  Civil,  a guarda  unilateral será 
atribuída a  quem revelar  melhores  condições  para exercê-la  e, 
objetivamente,  mais  aptidão para propiciar aos filhos afeto nas 
relações com o genitor e com o grupo familiar; saúde, segurança e 
educação. 2. Não merece reparos a r. sentença monocrática que, 
observando as necessidades das menores e atenta à conclusão do 
laudo psicossocial, concede a guarda à genitora. 3. Encontrando-
se  as  menores  sob a  guarda  da genitora  e  demonstrado  que  a 
situação atende aos interesses das infantes, não há razão para a 
inversão  em  favor  do  genitor.  4.  Recurso  conhecido  e 
desprovido. (TJDF;  Rec  2010.09.1.025877-4;  Ac.  753.391; 
Primeira  Turma  Cível;  Relª  Desª  Leila  Arlanch;  DJDFTE 
28/01/2014; Pág. 55) 

Em  relação  à  partilha  do  bem,  o  apelante  pugna  pela 
incomunicabilidade dos valores doados pelo seu genitor e de seu FGTS, utilizados na 
compra do imóvel.

Apesar de poder alegar que o saldo de FGTS excluir-se-ia da 
comunhão em razão da previsão do art. 1659, VI. do Código Civil, os artigos 1658 e 
1660, inciso I, do mesmo Diploma Legal conferem direito à apelada, pois,  uma vez 
sacado o saldo do FGTS para aquisição de bem no curso do regime matrimonial, este 
não se ressente de incomunicabilidade.

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. 

(…)

Art. 1.660. Entram na comunhão:
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I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, 
ainda que só em nome de um dos cônjuges;
II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de 
trabalho ou despesa anterior;
III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de 
ambos os cônjuges;
IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;
V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, 
percebidos na constância do casamento,  ou pendentes ao tempo de 
cessar a comunhão.

A jurisprudência dos tribunais é majoritária no sentido de que o 
bem adquirido, ainda que com utilização do recurso de FGTS de um dos cônjuges como 
parte de pagamento, há de ser partilhado em igualdade de proporções entre as partes. 

Nesse norte:

CIVIL  E  FAMÍLIA.  DIVÓRCIO  LITIGIOSO.  PRELIMINAR. 
SENTENÇA  EXTRA  PETITA.  ACOLHIMENTO.  CONCESSÃO 
DE  PEDIDO  NÃO  EXISTENTE  NA  INICIAL. 
DECOTE. ALIMENTOS.  INDEFERIMENTO.  APTIDÃO  PARA 
PROVER  O  PRÓPRIO  SUSTENTO. PARTILHA. FGTS. 
UTILIZAÇÃO  PARA  AQUISIÇÃO  DE  BEM  COMUM. 
COMUNICABILIDADE.  PARTILHA  PROPORCIONAL. 
SENTENÇA  PARCIALMENTE  REFORMADA.  1. Nos  termos  do 
Princípio da Congruência ou Adstrição, deve haver correlação entre o 
pedido e a sentença, sendo vedado ao juiz decidir extra ou ultra petita, 
sob pena de afronta ao que dispõe o artigo 460 do Código de Processo 
Civil. Assim, inexistindo pedido, na inicial da Ação de Divórcio, de 
fixação de verba compensatória pela fruição exclusiva,  por um dos 
cônjuges,  de  bem  comum,  deve  ser  excluído  tal  comando  do 
dispositivo da sentença para conformá-lo aos limites estabelecidos na 
exordial.  Preliminar  de  sentença extra  petita acolhida.  2.  Revela-se 
acertado o indeferimento do pedido de pensionamento deduzido por 
cônjuge se a postulante ostenta formação e experiência profissional, 
bem assim não possui qualquer limitação ao exercício de trabalho, o 
que  a  faz  apta  a  prover  o  próprio  sustento.  3.  Utilizado  saldo 
de FGTS para aquisição de imóvel em favor da família durante o 
curso  do  regime  matrimonial,  o  bem há  de  ser  partilhado  em 
proporção de igualdade entre os cônjuges, pois não há que se falar 
em incomunicabilidade quando o do saldo do FGTS fora aplicado 
na  aquisição  de  bem  comum.  Precedentes  do  TJDFT.  Apelação 
Cível  do  Réu  provida.  Apelação  Cível  da  Autora  parcialmente 
provida. (TJDF; Rec 2010.01.1.137308-6; Ac. 663.136; Quinta Turma 
Cível;  Rel.  Des.  Angelo  Canducci  Passareli;  DJDFTE  25/03/2013; 
Pág. 149) 

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO 
DE  UNIÃO  ESTÁVEL  E  DISSOLUÇÃO  C.  C. 
GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE  BENS.  AQUISIÇÃO 
DE  IMÓVEL  NA  CONSTÂNCIA  DA  UNIÃO  ESTÁVEL. 
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COMUNICABILIDADE.  EQUIPAMENTOS  UTILIZADOS  NO 
EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. NÃO PARTILHADOS. RECURSO 
NÃO PROVIDO. Os bens adquiridos na constância da união estável, 
ainda que com valores oriundos do FGTS, integram o patrimônio 
comum  do  casal  e  devem  ser  partilhados.  Não  integram 
a partilha os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis 
ao exercício da  profssão. (TJMS;  APL 0061997-25.2010.8.12.0001; 
Campo  Grande;  Segunda  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Julizar  Barbosa 
Trindade; DJMS 13/02/2014; Pág. 10) 

DIREITO DE  FAMÍLIA. Ação  de  divórcio  litigioso  c/c alimentos. 
Apelação cível. Sentença de procedência parcial. Pleito de decretação 
da  revelia  do  recorrido  por  intempestividade  da  contestação. 
Irrelevância. Argumentos e documentos que não foram considerados 
na  análise  recursal.  Livre  convencimento  motivado  do 
julgador. Partilha de  bens.  Pedido  de  compensação  dos  valores 
advindos  a  título  de  doação  e  de  saque  em  conta  do FGTS da 
recorrente. Doação não comprovada, nos termos do art. 541 do CC. 
Bem  imóvel  adquirido  com  valores  oriundos  do FGTS. 
Comunicabilidade. Contrato perfectibilizado em nome de ambas as 
partes.  Aquisição  em  benefício  dos  cônjuges,  na  constância  do 
casamento, fazendo parte do patrimônio comum. Precedentes. Acerto 
da sentença. Desprovimento do recurso. (TJRN; AC 2013.019073-2; 
Mossoró; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ibanez Monteiro; DJRN 
13/03/2015)

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  DIVÓRCIO.  PRELIMINAR. 
JULGAMENTO  ULTRA  PETITA.  REJEIÇÃO.  PARTILHA  DE 
BENS  ADQUIRIDOS  DURANTE  O  CASAMENTO  EM  SUB-
ROGAÇÃO  A  BEM  PERTENCENTE  EXCLUSIVAMENTE  AO 
CÔNJUGE VARÃO, DECORRENTE DE DIREITO SUCESSÓRIO. 
EXCLUSÃO  DO  PATRIMÔNIO  PARTICULAR.  IMÓVEL 
ADQUIRIDO  COM  RECURSOS  PROVENIENTES  DO  FGTS. 
COMUNICABILIDADE.  GUARDA  COMPARTILHADA. 
ALTERAÇÃO  PARA  GUARDA  UNILATERAL. 
INVIABILIDADE. AMPLIAÇÃO DO DIREITO DE VISITAS DA 
GENITORA.  POSSIBILIDADE.  SUCUMBÊNCIA  PARCIAL. 
FIXAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  DE  FORMA 
PROPORCIONAL.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  21,  DO  CPC. 
REDUÇÃO.  INVIABILIDADE.  SENTENÇA  MANTIDA.  (...)3. 
Esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que, embora 
as verbas advindas do FGTS sejam de exclusiva titularidade do 
trabalhador e, por esse motivo, não se comunicam, é possível a 
partilha  de  bem  adquirido  pelo  casal  com  os  recursos 
provenientes  dessa  fonte,  vez  que,  após  o  saque,  os  valores 
ingressam no patrimônio do casal  e a destinação será dada em 
proveito da família.(...) 7. Recursos improvidos. Sentença mantida.” 
(TJDF  Acórdão  n.635865,  20090111319687APC,  Relator: 
ARNOLDO  CAMANHO  DE  ASSIS,  Revisor:  ANTONINHO 
LOPES, 4ª Turma Cível, Publicado no DJE: 28/11/2012. Pág.: 128) 
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“DIREITO  CIVIL.  SEPARAÇÃO  LITIGIOSA.  COMUNHÃO 
PARCIAL  DE  BENS.  ALIMENTOS  CONJUGE.  ALIMENTOS 
MENOR.  PARTILHA  DE  BENS  IMÓVEIS.  FGTS.  HERANÇA. 
COMPROVAÇÃO  PROPRIEDADE.  PARTILHA  SALDO 
BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO BENEFICIO JUSTIÇA GRATUITA. 
VIA INADEQUADA. 1. As economias, as aplicações financeiras, os 
créditos e tudo o mais que represente bem móvel ou imóvel adquirido 
na  constância  da  sociedade  conjugal  deve  ser  partilhado.  2. Os 
recursos  provenientes  do  FGTS  uma  vez  movimentados  para 
aquisição  de  bens  durante  o  casamento  perdem a  condição  de 
incomunicabilidade, pois se transformam em patrimônio comum 
do casal. (…) 9. Recurso do requerido desprovido. Recurso da autora 
provido  parcialmente.  Unânime.”(Acórdão  n.604970, 
20080111674235APC,  Relator:  ROMEU  GONZAGA  NEIVA, 
Revisor:  JOAO  EGMONT,  5ª  Turma  Cível,  Publicado  no  DJE: 
30/07/2012. Pág.: 196)

SEPARAÇÃO JUDICIAL. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. 
BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO COM 
RECURSOS  DO  FGTS.  COMUNICABILIDADE.  Os  recursos 
provenientes  do  FGTS,  quando  utilizados  para  a  aquisição  de 
bens durante o casamento realizado sob o regime de comunhão 
parcial,  perdem  a  condição  de  incomunicabilidade,  pois  se 
transformam  em  patrimônio  comum  do  casal.  Apelação  não 
provida.  (TJDF Acórdão n.477860,  20090310180450APC,  Relator: 
JAIR SOARES, Revisor: JOSE DIVINO DE OLIVEIRA, 6ª Turma 
Cível, Publicado no DJE: 10/02/2011. Pág.: 151)

Dessa forma, sendo o imóvel adquirido com recursos de FGTS 
do apelante torna-se partilhável em igualdade de proporções.

No  tocante  à  alegada  doação  proveniente  de  seu  genitor,  no 
valor de R$ 80.500,00 (oitenta mil e quinhentos), de acordo com o documento de fls. 
121, verifica-se ter o apelante vendido percentual de sua empresa a seu pai, no valor de 
R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), dessa forma o valor teria sido derivado de tal 
venda, sendo a diferença, como bem pontuou o magistrado de 1º grau, doada à família. 
De igual forma, o montante de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) “...foram entregues  
para ajudar na compra do imóvel para residência da família,  sendo assim, o valor  
seria em benefício de todos e não apenas do promovido...” (fls. 307.

Sendo assim, deve prevalecer a comunicabilidade do valor, pois 
não restou evidenciada doação.

 DIREITO DE FAMÍLIA. Ação  de  divórcio  litigioso  c/c alimentos. 
Apelação cível. Sentença de procedência parcial. Pleito de decretação 
da  revelia  do  recorrido  por  intempestividade  da  contestação. 
Irrelevância. Argumentos e documentos que não foram considerados 
na  análise  recursal.  Livre  convencimento  motivado  do 
julgador. Partilha de  bens.  Pedido  de  compensação  dos  valores 
advindos  a  título  de doação e  de  saque  em conta  do  FGTS  da 
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recorrente. Doação não comprovada,  nos  termos  do art.  541 do 
CC.  Bem  imóvel  adquirido  com  valores  oriundos  do  FGTS. 
Comunicabilidade. Contrato perfectibilizado em nome de ambas 
as partes. Aquisição em benefício dos cônjuges, na constância do 
casamento,  fazendo  parte  do  patrimônio  comum.  Precedentes. 
Acerto  da  sentença.  Desprovimento  do  recurso. (TJRN;  AC 
2013.019073-2; Mossoró; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ibanez 
Monteiro; DJRN 13/03/2015) 

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reconhecimento e dissolução de união 
estável.  Pleito  de  revisão  do  valor  fixado  a  título  de alimentos. 
Impossibilidade. Inovação recursal. Insurgência quanto à partilha dos 
bens descritos na inicial. Alegação de que alguns dos bens teriam sido 
adquiridos  a  título  de doação exclusiva  ao  apelante,  não  estando 
sujeitos  à  partilha,  nos  termos  do  art.  1.659,  I,  do 
CPC. Ausência de prova do  alegado.  Ônus  que  competia  ao 
requerido/recorrente,  a  teor  do art.  333,  II,  do  CPC.  Recurso 
conhecido  em parte  e,  na  parte  conhecida,  improvido.  Decisão 
unânime. (TJSE;  AC  201400823352;  Ac.  19018/2014;  Segunda 
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Diogenes  Barreto;  Julg.  17/11/2014; 
DJSE 20/11/2014)  

Por  fim,  quanto  ao  pedido  de  que  as  parcelas  quitadas  não 
devam integrar  a partilha,  verifica-se que tal  ponto não foi  alegado em contestação, 
tampouco analisado pelo magistrado de 1º grau, logo, não pode esta instância vir a se 
pronunciar sobre tal questão.

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo 
a sentença em todos os seus termos.

É como voto. 

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des.  Saulo Henriques de Sá e 
Benevides.   Participaram do julgamento o  Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides, o Exmo. Sr. Des. José Aurélio da Cruz e a Exma. Desª. Maria das Graças 
Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Srª.  Drª.  Ana  Cândida 
Espínola, Promotora de Justiça Convocada.

João Pessoa, 28 de abril de 2015.
                                

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO  CÍVEL  N.º  0027274-67.2011.815.2003  —  4ª  Vara  Regional  de 
Mangabeira

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Roberto  Nelson 
Nunes Reis, nos autos da Ação de Revisão de Alimentos proposta por Raquel Regina 
do Nascimento Reis, contra a sentença de fls. 61/63, julgando procedente, em parte, o 
pedido,  condenando o promovido ao pagamento de pensão mensal  no percentual  de 
15% (quinze por cento) de seus vencimentos.

Em suas razões recursais (fls. 68/74), o apelante assegura não 
ser  devida  a  majoração  da  pensão,  pois  os  gastos  com  a  alimentanda  não  foram 
comprovados.  Sustenta  que  somadas  as  notas  anexadas  aos  autos  chega-se  a  valor 
inferior ao pago a título de alimentos,  demonstrando, pois, ser o valor anteriormente 
arbitrado, em 10% (dez por cento) de seus vencimentos, suficiente para arcar com as 
despesas de sua filha. Alega ser também da genitora o dever de sustento, devendo os 
gastos serem divididos de forma proporcional. Por fim, afirma não possuir condições de 
arcar com a pensão fixada, uma vez que possui outros filhos.

Contrarrazões às fls. 78/81.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em parecer de 
fls.  86/87,  opinou pelo desprovimento do recurso,  para que seja mantida a sentença 
vergastada em todos os seus termos. 

É o Relatório.
À Douta Revisão.

João Pessoa, 07 de outubro de 2014.
                                

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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