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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  DIVÓRCIO
CUMULADA  COM  PARTILHA  DE  BENS  E
ALIMENTOS. DIVISÃO DO PATRIMONIO COMUM.
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REFORMA  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO. 

–  Sendo o casamento regido pelo regime da
comunhão parcial, devem ser partilhados, de forma
igualitária,  os bens adquiridos a título  oneroso,  na
constância da vida em comum.

– Comprovado  que  o  imóvel  residencial  e  o
automóvel foram adquiridos durante o casamento é
medida que se impõe a partilha igualitária.

– Quanto  aos  alimentos,  tem-se  que  o
estabelecimento/alteração  do  encargo  reclama  o
exame do binômio possibilidade e necessidade, que
constitui  em si  uma  relação  de  proporcionalidade,
sendo preciso verificar se existe a necessidade de
quem pede alimentos e, também, a possibilidade de
quem está obrigado a prestá-los.

– A hipótese dos autos se mostra viável majorar
o  valor  dos  alimentos  fixados  pela  sentença,  em
atenção  às  comprovadas  necessidades  dos
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alimentados e, considerando que o alimentante não
demonstrou  a  impossibilidade  de  arcar  com verba
alimentar em valor superior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  PROVER  PARCIALMENTE  o  recurso
Apelatório,  nos termos do voto  do Relator  e  da  certidão de julgamento  de
fl.267.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Girlane Pereira

Soares Ferreira, contra a sentença prolatada pelo Juiz da 3ª Vara da Comarca

de Sousa, que julgou parcialmente procedente a Ação de Divórcio cumulada

com Partilha de Bens e Alimentos proposta em face de Francileudo Ferreira de

Lima.

Nas  razões  de  Apelação,  em  síntese,  discorre  acerca  da

necessidade  de  partilha  de  todos  os  bens  descritos  na  inicial,  requer  a

majoração do encargo alimentar discorrendo sobre as necessidades básicas

dos  alimentados,  referindo  que  o  valor  fixado  em  um  salário  mínimo  é

insuficiente para suprir sequer parte de suas despesas. 

Contrarrazões ofertadas às fls. 234/241.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

provimento parcial do recurso apelatório (fls. 259/263).

É o relatório.

VOTO

A questão devolvida à apreciação desta Câmara diz respeito ao

pedido  de  majoração  da  verba  alimentar  fixada  pela  sentença  e ao

indeferimento da partilha dos bens requeridos na inicial.
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Partilha

Como se vê, do contido nos autos, as partes casaram-se em

27 de fevereiro de 1997, pelo regime da comunhão parcial de bens (fl. 11). 

Assim, quanto à partilha, aplicam-se os arts. 1.658 aos bens

que sobrevieram ao casal na constância do matrimônio, bem como o art.1.659,

ambos do Código Civil, no que diz respeito aos bens que devam ser excluídos

da comunhão. Todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida

conjugal devem ser partilhados, igualitariamente, independente de qual tenha

sido  a  contribuição  de  cada  cônjuge  para  a  consecução  do  resultado

patrimonial,  porque  se  presume  que  a  aquisição  seja  produto  do  esforço

comum do par.

Portanto,  pelo  princípio  da  comunicabilidade,  ainda  que  não

haja  participação  financeira  efetiva  do  cônjuge  na  aquisição  do  patrimônio,

presume-se  o  esforço  comum,  devendo  ocorrer  a  divisão  dos  bens

igualitariamente após o rompimento da sociedade conjugal.

Pois bem. 

De início, verifica-se que apesar de ter sido colacionado aos

autos Escritura Particular de Compra e Venda do bem situado na Rua João

Ferreira S/N (fl.20), tenho que inexiste nos autos documentos atestando que

este imóvel pertença, de fato, ao cônjuge varão, na medida em que sequer

consta em sua declaração de imposto de renda (fls.72/75) nem muito menos

existe comprovação de propriedade através de Escritura Pública de Compra e

Venda.

Outrossim, o contrato de aluguel de fls.21/22 em nome da parte

Apelante não serve para comprovar a titularidade do bem residencial.

Assim, diante da fragilidade documental acerca da propriedade

do supracitado imóvel, tenho por manter o indeferimento da aludida meação.
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Do  mesmo  modo,  cabível  o  reconhecimento  da

incomunicabilidade do caminhão F-400/1998, em especial porque o automóvel

sempre  pertenceu  a  genitora  do  Apelado,  Sra.  Irene  Maria  Lins  (fl.64),

conforme extrai-se da afirmativa da própria Apelante nos autos, o que induz a

impossibilidade de partilha.

Desta feita,  não tendo a Apelante se desincumbido do ônus

que lhe cabia na forma do art.  333,  inciso  I,  do  CPC,  deve ser  mantida  a

Sentença que indeferiu a meação dos supracitados bens.

De  outra  forma,  no  que  diz  respeito  ao  imóvel  residencial

localizado  a  Rua  Coronel  Manoel  Mendes,  nº  18  -  Centro,  extrai-se  do

documento  de  fls.146/147  a  aquisição  do  imóvel  pelo  Promovido  em

16.06.2002,  ou  seja,  durante  a  constância  do  casamento,  além  do

reconhecimento pelo próprio cônjuge varão da possibilidade de meação às fls.

99 e 159 dos autos e no depoimento de fl.138, sendo os fatos relevantes e

suficiente para determinar a partilha igualitária do mesmo.

De mais a mais, o referido imóvel é utilizado pela parte Autora

e os   filhos  advindos da união  como residência,  conforme depoimento  das

partes em audiência (fls.138/139)  e  qualificação da parte  autora na petição

inicial (fl.02).

Finalmente, no que se refere ao veículo FIAT Palio attractive

ano  2011/2012,  o  Demandado  em  suas  contrarrazões  do  Apelo  (fls.237)

confirma a tese da Apelante, de que foi realizado acordo consensual no qual

determina a meação igualitária do automóvel entre o ex-casal, o que impõe a

reforma da sentença de improcedência da referida meação.

Assim,  considerando-se  adquiridos  os  bens  pelo  apelado

durante  a  vigência  do  casamento,  é  medida  que  se  impõe a  meação  na

proporção  de  50% para  cada parte  do  imóvel  residencial  localizado  a  Rua

Coronel Manoel Mendes, nº 18 – Centro e do veículo FIAT Palio attractive ano

2011/2012.
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Alimentos 

Com efeito, o estabelecimento/alteração do encargo alimentar

reclama o exame do binômio possibilidade e necessidade, que constitui em si

uma  relação  de  proporcionalidade,  sendo  preciso  verificar  se  existe  a

necessidade de quem pede alimentos e também a possibilidade de quem está

obrigado a prestá-los.

No caso em exame, a necessidade dos filhos menores restam

demonstradas no feito, porquanto decorrente da tenra idade. De outra banda, o

Apelado  não fez  prova  da impossibilidade de  arcar  com a verba requerida

inicialmente  em  2  (dois)  salário  mínimos  e  tampouco  acostou  documentos

indicativos de que o valor requerido prejudica sua subsistência, ônus que lhe

incumbia.

Ademais,  embora seja de ambos os genitores o encargo de

prover o sustento da prole comum, a mãe, que é guardiã, já presta alimentos in

natura  aos  filhos,  cabendo  ao  pai  prestar-lhes  uma  pensão  alimentícia  in

pecunia,  a  fim  de  atender-lhe  as  necessidades,  dentro  da  sua  capacidade

econômica, isto é, com a observância do binômio já referido.

Cabe  lembrar,  ainda,  que  estamos  falando  de  dois

adolescentes, o que evidencia a necessidade da fixação da verba alimentar no

percentual compatível com as necessidades deles. 

Dentro  deste  contexto,  atentando-se ao binômio legal,  bem

como  aos  princípios  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade,  afigura-se

adequado  a  majoração  da  verba  alimentar  em  2  (dois)  salário  mínimos,

considerando  que  o  genitor  possui  condições  suficientes  de  atender  à

necessidade dos filhos sem prejuízo de sua manutenção.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE ALIMENTOS.  BINOMIO
NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.  MAJORAÇÃO.
CONDIÇÕES  FINANCEIRAS.  NECESSIDADE
PRESUMIDA.  Tratando-se  de  alimentado  menor  de
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idade,  cujas  necessidades  são  presumidas,  e,
considerando  que  o  alimentante  não  demonstrou  a
impossibilidade  de  arcar  com verba  alimentar  superior,
deve ser reformada a sentença para majorar os alimentos
em  favor  do  alimentado.  DERAM  PARCIAL
PROVIMENTO  AO  APELO.  (Apelação  Cível  Nº
70065813396, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do  RS,  Relator:  Alzir  Felippe  Schmitz,  Julgado  em
08/10/2015) 

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS PARA FILHA MENOR.
FIXAÇÃO.  BINÔMIO  NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
ÔNUS  DA  PROVA.  A  necessidade  da  filha  menor  de
idade é presumida, competindo aos genitores lhes prestar
assistência. Outrossim, constitui encargo do alimentante
provar  que  não  reúne  as  condições  de  prestar  os
alimentos fixados na sentença. Portanto, ausente a prova
robusta  da  impossibilidade,  cumpre  manter  a  decisão
recorrida.  NEGARAM  PROVIMENTO  AO  RECURSO.
(Apelação Cível Nº 70027919620, Oitava Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz,
Julgado em 23/04/2009) 

Cumpre destacar, ao final, que os alimentos podem ser revistos

a qualquer tempo, desde que comprovada a alteração das necessidades ou

possibilidades das partes.

Por tais razões, amparado em todos os fundamentos expostos

acima,  PROVEJO  PARCIALMENTE o  Recurso  Apelatório,  reformando  a

sentença  para  majorar  a  pensão  alimentícia  para  o  montante  de  2  (dois)

salários  mínimos  e  determinar  a  meação  do  bem  imóvel  residencial  e  do

automóvel citados, sem reflexos na sucumbência.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino. Procurador de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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