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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE 
SOBREPARTILHA  DE  BEM.  CONCESSÃO  DE  LIMINAR. 
ARBITRAMENTO  DE  ALUGUERES  EM  FAVOR  DO 
CONJUGUE AGRAVADO.  RECORRENTE RESIDENTE NO 
IMÓVEL.  IMPEDIMENTO  DO  ANTIGO  CONSORTE  DE 
USUFRUIR  DE  PARTE  DO  SEU  PATRIMÔNIO.  DIREITO 
AO  PAGAMENTO  DE  ALUGUÉIS  PELO  USO. 
RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  DE 
PRIMEIRO GRAU QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO 
RECURSO.

Não havendo dúvida de que o imóvel é comum e estando sob 
o uso exclusivo de apenas um dos conjugues, é viável fixar 
alugueis pelo seu uso.

“(…)  Se  a  ex-esposa  ainda  ocupa  o  imóvel  que,  segundo 
acordo de partilha firmado, é de propriedade do casal, deve, 
até a venda, pagar ao coproprietário valor que o remunere, 
como compensação por estar impedido de usufruir do bem 
que também lhe  pertence.  3.  Não se  presumindo a  relação 
locatícia, é de se reconhecer o direito do apelante à percepção 
dos  aluguéis  a  contar  da  citação  da  ré,  ora  apelada,  na 
presente  ação.  4.  Recurso  parcialmente  provido. (TJ-MG  -  AC: 
10701100275794001  MG  ,  Relator:  Áurea  Brasil,  Data  de  Julgamento:  31/01/2013, 
Câmaras Cíveis Isoladas / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2013)

VISTOS,  relatados e  discutidos estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.



ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 37.

RELATÓRIO

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  com  pedido  de  efeito 
suspensivo manejado por Emília Francisca de Sousa,  contra decisão interlocutória 
proferida em ação de sobrepartilha de bem, pela qual se deferiu em parte o pedido 
liminar, para arbitrar alugueres em favor do autor, a ser pago pela ré, ora agravante, 
no valor mensal de R$ 100,00 (cem reais), a ser quitado no dia 30 (trinta) de cada mês, 
além de fixar data para realização do leilão.

Inconformada, a demandada recorre, alegando, em suas razões 
recursais, ter se divorciado do agravado, restando um imóvel para ser partilhado, 
tendo  os  demais  bens  ficado  com  o  cônjuge  varão,  que  se  desfez  dos  mesmos, 
causando-lhe diversos prejuízos.

Sustenta ser pessoa idosa, doente,  sem qualquer condição de 
arcar com o pagamento de aluguel do imóvel onde reside, do qual é proprietária, 
tendo o recorrido plenas condições físicas, além de residir em imóvel próprio.

Assim, pugna seja deferido o efeito suspensivo ao recurso, e, ao 
final, pelo seu provimento, a fim de que seja cassada a decisão que determinou o 
pagamento de aluguel no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Efeito suspensivo indeferido. (fls. 19/21)

Informações pelo Juízo a quo. (fls. 25/27)

Sem contrarrazões. (fl. 29)

A  Procuradoria-Geral  da  Justiça  opinou  no  sentido  do 
desprovimento do recurso, para que seja mantida em todos os seus termos a decisão 
objurgada (fls. 30/32).

É o relatório.

VOTO.

Insurge-se o recorrente contra decisão interlocutória do Juízo da 
3ª  Vara  da  Comarca  de  Sousa  que,  em  vista  da  Ação  de  Sobrepartilha  de  bem 
interposto pelo recorrido, deferiu em parte o pedido liminar, para arbitrar alugueres 
em favor do autor, a ser pago pela ré, ora agravante, no valor mensal de R$ 100,00 
(cem reais),  a ser quitado no dia 30 (trinta) de cada mês, além de fixar data para 
realização do leilão.



A decisão  combatida  considerou  que  merece  prosperar  em 
parte o pedido liminar, tendo em vista que a parte demandada usufrui sozinha de 
imóvel comum, sendo devido o pagamento da fração de direito correspondente,  in  
casu, R$ 100,00 (cem reais). (fls. 11/12)

Como relatado,  alega a recorre ter se divorciado do agravado, 
restando um imóvel para ser partilhado, tendo os demais bens ficado com o cônjuge 
varão, não tendo condições  de arcar com o pagamento de aluguel do imóvel onde 
reside, ao passo que o recorrido plenas condições físicas, além de residir em imóvel 
próprio. Pugna pela reforma da decisão primeva. 

Nesse  contexto,  analisando  detidamente  os  argumentos  e 
documentos colacionados, entendo não ser o caso de reforma da decisão objurgada.

Como é sabido, em caso de exame perfunctório, o  Código de 
Processo  Civil  autoriza  o  Relator  a  atribuir  efeito  suspensivo  ao  agravo  de 
instrumento  nos  casos  em  que  se  verifique  perigo  de  lesão  grave  e  de  difícil 
reparação,  exigindo,  ainda,  que  seja  relevante  a  fundamentação,  conforme 
dispositivo inserto em seu artigo 558. 

O fumus boni juris, no dizer de Willad de Castro Villar, consiste 
no “juízo de probabilidade e verossimilhança do direito cautelar a ser acertado”1. 
Em outras palavras, diz respeito à plausibilidade do direito material pretendido, que 
deve se mostrar factível a partir do exame dos elementos colacionados aos autos.

A seu turno, o periculum in mora se reporta à possibilidade de 
dano irreparável ou de difícil reparação, revelando-se na iminência inequívoca de um 
dano que a parte poderá sofrer, caso a decisão atacada opere os seus efeitos.

Seguindo tal  viés, Hely Lopes Meirelles assevera que  “para a 
concessão  da  liminar  devem  concorrer  os  dois  requisitos  legais,  ou  seja,  a 
relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da 
ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecido 
na decisão de mérito.”

Como bem considerou o Eminente Dr Miguel  de Britto  Lyra 
Filho, quando do conhecimento do pedido liminar, tais requisitos, nesse momento, 
estão favoráveis ao recorrido, não se verificando razões suficientes para se reformar a 
decisão a quo.

Com  efeito,  consoante  constou  da  decisão  recorrida,  “O 
presente processo já teve sua fase de certificação do direito concluída há mais de 04 
anos, ficando definido que as partes tem direito a 50% do domínio útil do imóvel 

1  in Medidas Cautelares, 1971, p. 59.



descrito  no  caderno  processual,  conforme  se  vê  da  sentença  de  fl.  54/56  e  do 
acórdão de f. 96/101”.

Nesse contexto, e como o imóvel está sendo usufruído somente 
pela ora agravante, que ali reside, arbitrou, a título de aluguel, o valor mensal de R$ 
100,00 (cem reais) em favor do recorrido, decisão esta que, ao menos a uma primeira 
vista, deve ser mantida, mormente se se considerar que a agravante não apresentou 
nenhum documento ou fato que pudesse suprimir esse direito do recorrido.

Ressalto  que  o  Parecer  Ministerial  também  perfilha  nesse 
sentido, ao considerar que “nas circunstâncias até agora conhecidas do caso e nos 
elementos probatórios apresentados ao início da demanda, percebe-se a agravante 
usufrui do imóvel e que foi arbitrado aluguel no valor de R$ 100,00 (cem reais) em 
favor  do  agravado.  Contudo,  não  foi  comprovado  nos  autos  pela  agravante 
nenhuma prova que pudesse suprir esse direito do agravado.” (fl. 31)

Nesse norte, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIVÓRCIO.  PARTILHA. 
BEM  IMÓVEL  COMUM.  USO  EXCLUSIVO.  ALUGUEL. 
FIXAÇÃO.  Caso  de  bem imóvel  que  incontroversamente  é 
comum, na esteira do que foi alegado pelas partes. É viável 
fixar  alugueis  pelo  uso  exclusivo  de  coisa  comum,  mesmo 
antes  da  partilha.  Precedentes  jurisprudenciais  do  STJ. 
NEGARAM  PROVIMENTO.  (TJ-RS  -  AI:  70057223505  RS  , 
Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 12/12/2013, Oitava 
Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:  Diário  da  Justiça  do  dia 
17/12/2013)

APELAÇÃO CÍVEL - PARTILHA DE BENS DECORRENTE 
DE SEPARAÇÃO - DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR - 
CARÊNCIA  DE  AÇÃO  -  PEDIDO  DE  FIXAÇÃO  DE 
ALUGUÉIS  DEDUZIDO  NA  EXORDIAL  -  PRELIMINAR 
REJEITADA 1. Restando expresso, na petição inicial, o pleito 
de  condenação  da  ré  ao  pagamento  de  aluguéis  ao  autor, 
enquanto residente no imóvel do casal, descabida a arguição 
da  ausência  de  interesse  de  agir.  2.Preliminar  rejeitada. 
MÉRITO  -  IMÓVEL  PARTILHADO  -  ACORDO  PARA 
VENDA E DIVISÃO DO MONTANTE ARRECADADO EM 
50%  PARA  CADA  UMA  DAS  PARTES  -  EX-CÔNJUGE 
VIRAGO  QUE  RESIDE  NO  IMÓVEL  -  EX-CÔNJUGE 
VARÃO IMPEDIDO DE USUFRUIR DO SEU PATRIMÔNIO 
-  PAGAMENTO  DE  ALUGUÉIS  PELO  USO  -  DIREITO 
RECONHECIDO,  A  CONTAR  DO  AJUIZAMENTO  DA 
AÇÃO  -  SENTENÇA  REFORMADA  1.  Admite-se  a 



possibilidade  de  que  o  cônjuge  que  se  vê  privado  da 
administração  dos  bens  comuns  requeira  sua  parcela  nos 
frutos provenientes do patrimônio do casal, desde que haja 
expressa manifestação de seu interesse no recebimento dos 
aluguéis,  interpelando  aquele  que  está  na  posse  do  bem, 
judicial ou extrajudicialmente. 2. Se a ex-esposa ainda ocupa 
o  imóvel  que,  segundo  acordo  de  partilha  firmado,  é  de 
propriedade  do  casal,  deve,  até  a  venda,  pagar  ao 
coproprietário valor que o remunere, como compensação por 
estar impedido de usufruir do bem que também lhe pertence. 
3. Não se presumindo a relação locatícia, é de se reconhecer o 
direito  do  apelante  à  percepção  dos  aluguéis  a  contar  da 
citação  da  ré,  ora  apelada,  na  presente  ação.  4.  Recurso 
parcialmente provido.  (TJ-MG - AC: 10701100275794001 MG , 
Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 31/01/2013, Câmaras 
Cíveis  Isoladas  /  5ª  CÂMARA CÍVEL,  Data  de  Publicação: 
05/02/2013)

PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO. CASAL DIVORCIADO. PARTILHA NÃO 
EFETIVADA.  BENS  QUE  FICARAM  SOB  A  POSSE  DO 
VARÃO.  PRETENSÃO  DO  VIRAGO  DE  INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM FIXAÇÃO DE 
ALUGUEL  PELA  FRUIÇÃO  EXCLUSIVA  DE  SUA 
MEAÇÃO.  SENTENÇA  JULGANDO  PROCEDENTE  O 
PEDIDO PARA FIXAR ALUGUÉIS E CONDENAR O RÉU A 
INDENIZAR  MATERIALMENTE  A  AUTORA  PELO  USO 
EXCLUSIVO DOS BENS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 
IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
Ação de indenização ajuizada pelo ex-cônjuge virago em face 
do  varão,  pretendendo  indenização  pela  fruição  dos  bens 
comuns pelo réu após a separação, já que não foi efetivada a 
partilha.  Sentença  que  julgou  improcedente  o  pedido  com 
relação aos danos morais, eis que não se vislumbrou qualquer 
ofensa a direito da personalidade. Julgou procedente, porém, 
o pedido de pagamento de metade do valor do aluguel dos 
bens  até  que  se  ultime  a  partilha,  bem  como  pedido  de 
indenização  pela  utilização  exclusiva  dos  bens  desde  a 
separação.  Apelação  interposta  pelo  réu  pretendendo  a 
anulação da sentença, sob a alegação de que foi a autora que 
abandonou o lar. Sentença que não merece reforma. É válido 
pretender  a  fixação  de  aluguel  mensal,  a  título  de 
indenização, pelo uso exclusivo dos bens comuns do extinto 
casal, enquanto não realizada a partilha, quando os bens são 
usufruídos  apenas  por  uma  das  partes.  Com  a  separação 



judicial do casal e em se considerando a comunhão instituída, 
esta não cessa enquanto não operada regularmente a partilha, 
passando a existir um estado de condomínio, o qual atrai a 
concorrência de ambos os condôminos não só nas despesas de 
conservação  da  coisa  e  nos  ônus  a  que  a  mesma  estiver 
sujeita, como também nos frutos dali decorrentes (art. 1.315 e 
1.319 do Código Civil). Prevalece o entendimento segundo o 
qual a circunstância de ter permanecido o imóvel e os demais 
bens  comuns  na  posse  exclusiva  de  um  dos  ex-cônjuges  é 
fator  que  possibilita  o  ajuizamento  de  ação  com  vista  ao 
arbitramento de aluguel pelo cônjuge que se acha afastado do 
lar  conjugal  e  que  é  coproprietário  dos  bens.  Precedentes 
jurisprudenciais do STJ e desta Corte. APELAÇÃO À QUAL 
SE  NEGA  SEGUIMENTO,  COM  BASE  NO  ART.  557, 
CAPUT,  DO  CPC.  (TJ-RJ  -  APL:  00101762820108190052  RJ 
0010176-28.2010.8.19.0052,  Relator:  DES.  JUAREZ 
FERNANDES  FOLHES,  Data  de  Julgamento:  21/10/2013, 
DÉCIMA  QUARTA  CAMARA CIVEL,  Data  de  Publicação: 
25/11/2013 16:34)

Isto posto, levando em conta os elementos de fato e de direito 
acima  expostos,  nego  provimento  ao  recurso,  para  que  permaneça  incólume  a 
decisão guerreada.  É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu, 
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 
Excelentíssimo Des. João Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente a representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Exma. Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 07 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 08 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


