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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001817-95.2013.815.0731.
Origem : 5ª Vara da Comarca de Cabedelo.
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Advogado : Bruno Chianca Braga (OAB/PB nº 11.430) e outros.
Apelado : Humberto Ferreira Maia.
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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  RECONHECIMENTO
E  DISSOLUÇÃO  DE  UNIÃO  ESTÁVEL  C/C
PARTILHA  DE  BENS,  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS  E  FIXAÇÃO  DE
ALIMENTOS.  AUSÊNCIA DE  IMPUGNAÇÃO
QUANTO  À  DECLARAÇÃO  DO  VÍNCULO
FAMILIAR.  PARTILHA  DE  BENS.  JUÍZO  A
QUO  QUE CONCLUIU PELA SUB-ROGAÇÃO
DE VALOR INDENIZATÓRIO EXCLUSIVO DO
EX-COMPANHEIRO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA
ROBUSTA  QUE  INDIQUE  A CONVOLAÇÃO
DO  MONTANTE  EXCLUSIVO  EM  BENS
INCOMUNICÁVEIS.  PARTILHA  DE
VEÍCULOS  REGISTRADOS  EM  NOME  DE
TERCEIROS E DO IMÓVEL DO CASAL. 

- A prova da sub-rogação de patrimônio exclusivo de
um dos companheiros há de ser certa,  robusta,  não
deixando margem de dúvida acerca da convolação do
bem  incomunicável  em  outro,  para  que  este  não
integra o acervo de partilha.

- É incorreto, por si só, presumir de modo absoluto
que  todo  o  patrimônio  posterior  à  percepção  de
considerável valor  indenizatório  advém  de  sub-
rogação  do  dinheiro  pertencente  exclusivamente  ao
companheiro. Não há como presumir que os bens do
casal  advieram  de  mera  sub-rogação  do  dinheiro
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recebido em decorrência montante indenizatório, uma
vez que existem provas de continuidade de percepção
de  outros  rendimentos  ordinários  que,
inexoravelmente,  participam  para  a  administração
patrimonial da vida familiar.

- Uma vez cabalmente demonstrado o ânimo de dono
sobre  o  veículo,  é  plenamente  possível  partilhá-lo,
ainda que registrado em nome de terceiro.

- No que se refere aos imóveis, é cediço que se exige
o registro da escritura pública de compra e venda no
respectivo  cartório  para  a  prova  do  direito  de
propriedade.

-  Não há que se falar em divisão da “sociedade” de
uma  única  pessoa  (EIRELI),  que  apresenta  como
característica  a  separação  patrimonial,  sobretudo
quando  não há  alegações  de  utilização indevida  da
personalidade  jurídica  como  causa  de  confusão  de
patrimônios a prejudicar a ex-companheira.

ALIMENTOS.  PRETENSÃO  DE  OBTENÇÃO
DE  NOVO  TÍTULO  EXECUTIVO  DE
OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.  EXISTÊNCIA DE
ANTERIOR  ACORDO  HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE  EM  DIVÓRCIO  DO
MATRIMÔNIO  DISSOLVIDO  ANTES  DA
CONFIGURAÇÃO  DA  UNIÃO  ESTÁVEL.
AUSÊNCIA  DE  UTILIDADE  DA  MEDIDA.
PLEITO  QUE  DEVE  SER  VEICULADO  EM
DEMANDA REVISIONAL ADEQUADA.

-  Em se  verificando  a  existência  de  anterior  título
executivo judicial, fundado na dissolução do vínculo
matrimonial  anterior  entre  as  partes,  garantindo  a
atual percepção de alimentos pela ex-cônjuge, não há
como ser fixada nova obrigação alimentar, ainda que
com fundamento em posterior união estável, advinda
após o rompimento do casamento. 

- A obrigação alimentar decorre da mesma origem de
dever assistencial  entre duas pessoas que se uniram
com o objetivo de constituir família  prevista no art.
1.694  do  Código  Civil,  devendo  a  ex-cônjuge/ex-
companheira,  que pretende  revisar  o  valor
inicialmente  fixado,  ajuizar  demanda  revisional
alimentar  adequada  e  não  simplesmente  postular  a
constituição de um novo título executivo, de forma a
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coexistir  vigentes  duas  fontes  de  pagamentos  de
pensão em seu favor.

DANOS  MORAIS  NÃO  CONFIGURADOS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE CIRCUNSTÂNCIAS
EXCEPCIONAIS  ALÉM  DOS  ORDINÁRIOS
MALES  DECORRENTES  DO  ROMPIMENTO
DO  VÍNCULO  FAMILIAR.  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO.

-  Não  há  danos  morais  quando  inexiste prova  que
indique  ter  havido  situações  que  fogem  ao  que
ordinariamente se observa numa ruptura de sociedade
conjugal, sobretudo quando de longa duração, envolta
por  filhos  em  comum  ao  ex-casal  e  que  envolve
partilha de considerável quantia de bens.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, dar provimento  parcial  ao Recurso Apelatório, nos termos do voto
do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível (fls.  898/921)  interposta  por
Lucicleide Rafael  de Sousa contra  sentença  (fls.  890/896),  proferida  pelo
Juízo  da  5ª  Vara  da  Comarca  de  Cabedelo que,  nos  autos  da  “Ação  de
Reconhecimento  e  Dissolução  de  União  Estável  c/c  Partilha  de  Bens,
Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar de Pensão” ajuizada em face
de  Humberto Ferreira Maia,  julgou  parcialmente procedentes os pedidos
iniciais.

Na peça de ingresso (fls. 02/16), a autora relatou que constituiu
unidade familiar, cuja duração foi de aproximadamente 29 (vinte e nove) anos,
relacionamento do qual nasceram três filhas. Aduziu que, em 2002, ajuizou
demanda de separação judicial,  permanecendo,  porém,  morando na  mesma
residência, a despeito do acordo de divórcio homologado em juízo. 

Frisou que,  muito embora tenha dado continuidade à  relação
amorosa, a par da formalização do acordo separatório, foi ludibriada pelo ex-
cônjuge a averbar, em 2012, o consenso para viabilizar transações imobiliárias
daquele. Destacou que a prova da continuidade da relação marital foi a viagem
ao exterior que realizaram em família, no final de 2012.

Aduziu  que,  ao  regressarem  do  passeio  em  família,  o
promovido abandonou o lar, já tendo arquitetado  a separação mediante um
caso de infidelidade conjugal. Enalteceu que toda a conduta de má-fé do ex-
companheiro decorreu da intenção de afastá-la da vultosa quantia recebida em
decorrência do êxito na ação contra a rede de farmácias “pague menos”, cuja
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renúncia aos direitos tinha a autora aderido no acordo de separação, o qual
fora averbado no mesmo dia da viagem ao exterior.

Relatou o sofrimento compartilhado com as filhas, deparando-
se com um pai que não auxilia nos estudos e na manutenção de suas vidas,
mantendo,  de  outro  lado,  seus  vários  negócios  em  nome  de  terceiros,  a
exemplo  de um automóvel  e  um barco.  Enfatizou ser  proprietária  de  uma
pequena  loja  em  um  shopping  da  cidade,  que,  contudo,  encontra-se  com
balanço  negativo,  necessitando  do  auxílio  do  ex-companheiro  para
manutenção do lar.

Asseverou que o demandado é proprietário de: a) um veículo
GM AGILE; b) o apartamento em que a autora reside no bairro de Intermares,
nesta Capital; c) um “jet ski”; d) um barco; e) um terreno no bairro do Geisel,
nesta Capital; f) um prédio residencial, contendo cinco apartamentos; g) um
veículo  SW4;  h)  duas  casas  no  bairro  Valentina,  nesta  Capital;  i)  uma
construtora;  j)  uma  farmácia;  l)  um  veículo  L200  Triton;  m)  a  Loja
“Lumarias”,  administrada  pela  demandante;  n)  seis  cavalos;  além  dos
seguintes bens não comprovados: a) uma casa e oito terrenos na cidade de
Santa Rita e dois terrenos no bairro de Jacumã, na cidade do Conde.

Ao  final,  postulou  o  reconhecimento  da  união  estável,
assegurando a autora 50% (cinquenta por cento) sobre todo seu patrimônio,
bem como sua condenação ao pagamento de danos morais e de uma pensão de
R$ 69.702,00 (sessenta e nove mil, setecentos e dois reais).

Contestação apresentada (fls. 551/556), aduzindo o promovido
ter sido casado com a demandante, pelo regime da comunhão parcial de bens,
culminando, porém, com um litígio judicial, no âmbito do qual firmaram um
acordo de separação com partilha de bens, inexistindo qualquer induzimento
ou coação para tanto. Ressaltou que, no ajuste, ficou convencionada a renúncia
de  direitos  da  varoa  sobre  o  estabelecimento  comercial  “Farmácia  Pague
menos”. 

Sustentou que a autora confundiu o bom relacionamento que
mantinha  (em  especial  para  o  melhor  interesse  de  suas  filhas)  com  uma
inexistente união estável, não havendo qualquer dever de fidelidade, uma vez
que era  separado judicialmente.  Impugnou os  pedidos de partilha sobre  os
bens relacionados na inicial, seja porque resultaram da convolação do dinheiro
oriundo da “Farmácia Pague Menos”, seja porque constantes em seu acervo
anteriormente à suposta união estável.

Argumentou não ter  a  promovente legitimidade para  pleitear
alimentos para as filhas, todas maiores de 18 anos, às quais sequer são devidas
obrigações alimentícias, posto que duas são casadas e uma maior de idade.
Pontuou que a autora é empresária e, ainda que não obrigado, o promovido
auxilia com despesas domésticas.

Réplica impugnatória (fls. 618/637).
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Decisão  de  alimentos  provisórios  fixados  em  favor  da
promovente em 05 (cinco) salários-mínimos (fls. 388/389), reformada em sede
de agravo de instrumento (fls. 815/819).

Após  audiência  de  instrução  (fls.  851/863;  866/868),  foram
ofertadas  razões  finais  (fls.  869/883;  884/889),  sobrevindo,  em  seguida,
sentença de parcial procedência (fls. 890/896), nos seguintes termos:

“Diante  do  exposto,  com  fulcro  no  disposto  nos
artigos  1.725,  1.658  e  1.659  do  Código  Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
contida na inicial para DECLARAR a existência de
união  estável  entre  LUCICLEIDE  RAFAEL  DE
SOUSA e HUMBERTO FERREIRA MAIA, bem como
sua  dissolução,  no  período  pós-separação  judicial
(2002) até o fim de 2012, como apurado nos autos,
declarando resolvido o processo com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC.
Como a parte ré decaiu da parte mínima do pedido,
condeno  a  autora  ao  pagamento  de  custas  e
honorários  advocatícios  que  fixo  no  valor  de  R$
1.000,00  (mil  reais),  devendo  ser  observadas  as
disposições  da  Lei  9099/95,  visto  ser  a  mesma
beneficiária da gratuidade judiciária”.

Inconformada,  a  autora  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
898/921), asseverando o equívoco da sentença, sob o argumento de que “teve
no  decorrer  da  união  estável,  não  somente,  proventos  e  rendimentos  da
Farmácia da qual fazia parte da sociedade, mas, também, incrementou-se seu
patrimônio pessoal com sua atividade na construção civil, comercialização
imobiliária,  criação  de  animais  em sua fazenda  na Cidade  de  Catolé  do
Rocha”.  Enfatiza a  existência  de  presunção legal  de  comunicabilidade dos
bem sob titularidade de qualquer das partes, quando adquiridos onerosamente
na constância da união estável.

Destaca se tratar de fato incontroverso a existência  dos bens
indicados  na  inicial,  impugnando,  ainda,  não  ter  qualquer  prova  do  fato
impeditivo acolhido pelo juízo sentenciante, de que os bens arrolados foram
adquiridos mediante a sub-rogação da indenização recebida em decorrência da
transação com a “Farmácia Pague Menos”. Discorre acerca dos arts. 1.660 e
1.669 do Código Civil, que trata do regime matrimonial da comunhão parcial,
dentre os quais os frutos dos bens comuns, ainda que particulares.

Insurge-se,  por  fim,  quanto  à  conclusão pela  inexistência  de
danos  morais  decorrentes  da  humilhação  e  agressões  físicas,  e,  ainda,  em
relação  a  não  fixação  de  alimentos,  sustentando  ser  decorrência  lógica  da
decretação de união estável no período vivenciado. Destaca, no que se refere à
obrigação alimentícia, que  “no caso concreto, não houve ainda, revogação
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expressa da antiga obrigação alimentar, porém, isto não é impeditivo deste
juízo  se  pronunciar  sobre  alimentos,  fixando-os  em  conformidade  com  a
necessidade  e  possibilidade  das  partes,  principalmente,  quando  a  antiga
obrigação não se mostrar em patamar adequado (…)”. Ao final, pugna pelo
provimento  do  apelo  e  reforma  da  sentença,  julgando-se  totalmente
procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (fls. 924/930).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória  (fls.
937/939).

É o relatório.

VOTO.

Tendo a decisão sido publicada quando da vigência do Código
de Processo Civil de 1973, com base nos requisitos deste deve ser realizado o
juízo de admissibilidade recursal.

E mais, consoante Enunciado Administrativo nº 7 do Superior
Tribunal  de  Justiça,  “somente  nos  recursos  interpostos  contra  decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários  sucumbenciais  recursais,  na  forma do  art.  85,  §  11,  do  novo
CPC”.

Assim sendo, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo, passando à análise de seus argumentos recursais, frisando,
porém, de antemão, que não será cabível a majoração por força dos honorários
recursais, consoante aplicação do Enunciado Administrativo nº 7.

Conforme  se  infere  dos  autos,  como  ponto  ausente  de
insurgência por  ambas  as  partes,  revela-se  a  existência  de  uma  união
estável, entidade familiar entre os litigantes formada após a desconstituição de
anterior matrimônio, cujas disposições de guarda das filhas, então menores,
alimentos  e  partilha  de  bens  foram  disciplinadas  pelo  acordo  judicial  da
demanda de separação, firmado em 26/06/2002 (fls. 50).

Logo, os direitos de família discutidos nesta demanda entre as
partes advêm da relação jurídica da união estável, declarada como existente
“no  período  pós-separação  judicial  (2002)  até  o  fim  de  2012”,  pelo
dispositivo sentencial não impugnado (fls. 896). 

Eis  o  substrato  fático-jurídico  sobre  o  qual  deve  recair  a
fundamentação da partilha, da fixação de alimentos e dos danos morais.

- Da Partilha de Bens
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Como é sabido, o regime de bens da união estável, não havendo
disposição  contratual  escrita  entre  os  companheiros,  apresenta  as  regras,
compatível com a respectiva modalidade de entidade familiar, do regime de
comunhão parcial, consoante dispõe o art. 1.725 do Código Civil, in verbis:

“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”.

Por  sua  vez,  o  regramento  da  comunhão  parcial  prevê  a
comunicação dos bens que sobrevierem ao casal, na constância da relação de
convivência  duradoura  e  constitutiva  da  unidade  familiar.  A exceção  da
comunhão reside,  em síntese, nos bens  anteriores e os  particulares de cada
companheiro (incluídos os sub-rogados em seu lugar). Os frutos de tais bens,
entretanto, advindos na constância do relacionamento, igualmente entram na
união.  Trata-se  de  regramento  previsto  nos  arts.  1.659  e  1.660  do  Código
Civil. 

Pois bem, delineado o regramento da partilha na união estável,
reconhecendo a aplicabilidade do regime de comunhão parcial de bens, ainda
há  de  se  acrescentar  outro  fato  jurídico  relevante  da  causa,  que  consiste
justamente no que resultou do acordo de separação homologado judicialmente,
que  foi  a  renúncia  em  relação  aos  direitos  relativos  ao  estabelecimento
comercial  do  ex-cônjuge.  Tal  empreendimento  resultou  na  percepção  de
grande quantia em dinheiro, mais especificamente  R$ 4.000.000,00 (quatro
milhões de reais), recebidos em fevereiro de 2011, momento a partir do qual
o promovido saiu da crise financeira em que se encontrava. 

O  magistrado  a  quo bem  observou  a  coincidência  entre  as
aquisições  patrimoniais  pelo  demandado  e  a  percepção  da  indenização
decorrente da farmácia cujos direitos eram titularizados exclusivamente pelo
réu, consignando que “tanto é assim que todos os documentos colacionados
pela  autora  e  que  correspondem a  negócios  de  compra e  venda de  bens
datam  de  momento  posterior  ao  recebimento  do  elevado  montante”,
acrescentando que  “o patrimônio das partes à época da separação judicial
era muito menor (fls. 44/46) do que aquele constituído após a indenização
recebida pelo autor” (fls. 894).

Ocorre,  porém,  que  laborou em equívoco ao  afirmar que  tal
circunstância, por si só, faz presumir de modo absoluto que todo o patrimônio
posterior  à  percepção  do  valor  indenizatório  advém  de  sub-rogação  do
dinheiro pertencente exclusivamente ao companheiro.

Ainda que a percepção dos R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de
reais) tenha sido determinante para a superação do momento de dificuldade
econômica do promovente, não há como se atribuir, pela simples inferência de
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riqueza antes e depois da indenização, que os bens de posse do casal tenham
resultado  tão  somente  da  sub-rogação  direta  do  montante  indenizatório
exclusivo do promovido.

Isso  porque,  estabelecer-se  tal  ilação,  seria  o  mesmo  que
concluir que um comerciante, agraciado em dado momento de crise com um
considerável valor em dinheiro, não mais teria obtido rendas diversas  a esse
somatório.  Estar-se-ia, pois, concluindo que passaria a viver tão somente da
indenização,  não  desenvolvendo  mais  quaisquer  atividades  rendosas  que
incrementassem seu patrimônio. 

Ao contrário, após fevereiro de 2011  (data do recebimento da
indenização), o promovido deu continuidade às suas atividades empresariais
com sua farmácia, propiciando, ainda, a instalação de outro ramo comercial
por sua então companheira por meio de uma loja situada em um shopping
center  da  Capital.  E  mais,  ainda  iniciou,  em 2012,  atividades  no ramo da
construção civil,  abrindo uma construtora  própria.  Não há  como presumir,
assim,  que  os  bens  do  casal  advieram  de  mera  sub-rogação  do  dinheiro
recebido em decorrência montante indenizatório, uma vez que existem provas
de  continuidade  de  percepção  de  outros  rendimentos  ordinários  que,
inexoravelmente, participam para a administração patrimonial da vida familiar.

A prova da sub-rogação há de ser certa, robusta, não deixando
margem de dúvida  acerca  da convolação do bem incomunicável  em outro,
para que este não integra o acervo de partilha. Sobre o tema, a jurisprudência
pátria é tranquila ao afirmar a necessidade de o interessado no acolhimento da
alegação  de  sub-rogação  apresente  prova  cabal  desse  fato  impeditivo  do
direito autoral. A propósito, confira-se:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
ANULAÇÃO DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL POR
VÍCIO  DE  CONSENTIMENTO.  UNIÃO  ESTÁVEL
DISSOLUÇÃO.  PARTILHA  DE  BENS.  PROVA.
CAMINHÃO. SUB-ROGAÇÃO. PROVA. 
1. Comprovada a união estável, os bens adquiridos
onerosamente  na  constância  da  vida  em  comum
devem ser  partilhados  de  forma  igualitária,  sendo
irrelevante perquirir acerca da colaboração prestada
individualmente  pelos  conviventes.  Inteligência  do
art. 1.725 do CCB.
2.  A sub-rogação de bens constitui exceção à regra
da comunicabilidade e, para ser acolhida, deve estar
plenamente comprovada nos autos,  o que ocorreu
somente em relação aos semi-reboques, que devem
ser objeto de partilha, assim como do lucro com eles
obtido,  o  que  deverá  ser  apurado  em  sede  de
liquidação  de  sentença.  Recurso  parcialmente
provido”. 
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(TJRS; AC 0406215-58.2016.8.21.7000; São José do
Ouro;  Sétima  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Sérgio
Fernando de Vasconcellos Chaves; Julg. 22/02/2017;
DJERS 02/03/2017). (grifo nosso).

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL C/C  PARTILHA DE  BENS.  SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INÍCIO DA UNIÃO
ESTÁVEL.  PROVAS  TESTEMUNHAIS  QUE
APONTAM PARA O ANO DE 2000. MEAÇÃO DE
BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO.
POSSIBILIDADE.  SUB-ROGAÇÃO.  ÔNUS  DA
PROVA QUE COMPETE A QUEM ALEGA, NOS
TERMOS  DO  ART.  373  DO  NCPC.  SENTENÇA
MANTIDA.  RECURSO  CONHECIDO  E
DESPROVIDO.  São  considerados  idôneos,  no
presente caso,  a prova testemunhal  e os elementos
materiais  carreados  aos  autos  com  o  fito  de
comprovar o início da união estável existente entre o
apelante e a apelada. Assim, de se manter a sentença
que reconheceu o termo inicial  como sendo o ano
2000, devendo incidir o regime da comunhão parcial
de  bens,  conforme  art.  1.725  do  Código  Civil.  A
jurisprudência aponta que é necessário prova cabal
da existência da sub-rogação para excluir o bem da
partilha, ônus daquele que alega, porquanto se trata
de  exceção  à  regra  da  comunicabilidade  do
patrimônio adquirido na constância da união. A sub-
rogação,  por  ser  causa  para  exclusão  de  bens  da
comunicação  patrimonial  que  se  aplica  às  uniões
estáveis,  como previsto  no  inc.  I  do  art.  1.659 do
CC/2002,  deve  ocorrer  de  forma  direta,  entre  um
bem e outro. Ou seja, toda a cadeia de substituição
de bens deve estar provada claramente. E não há tal
precisão  na  prova  dos  autos”.  (TJMT;  APL
113196/2016; Capital; Rel. Des. Sebastião de Moraes
Filho; Julg. 01/02/2017; DJMT 07/02/2017; Pág. 53).
(grifo nosso).

“DIREITO  DE  FAMÍLIA E  PROCESSUAL CIVIL.
UNIÃO ESTÁVEL. RELACIONAMENTO AFETIVO.
EXISTÊNCIA  INCONTROVERSA.  ASSIMILAÇÃO
COMO  UNIÃO  ESTÁVEL.  RECONHECIMENTO.
EXISTÊNCIA  DOS  ELEMENTOS
IDENTIFICADORES.  DISSOLUÇÃO.
PATRIMÔNIO.  DIREITOS  SOBRE  IMÓVEL.
ELISÃO  DA  PARTILHA.  IMPOSSIBILIDADE.
AQUISIÇÃO  ONEROSA.  ESFORÇO  COMUM.
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PRESUNÇÃO LEGAL INERENTE AO REGIME DE
BENS.  AQUISIÇÃO  EM  SUB-ROGAÇÃO  DE
PATRIMÔNIO  COMUM.  PROVA.
INEXISTÊNCIA  PREVALÊNCIA  DA
PRESUNÇÃO LEGAL (CC, ARTS. 1.658 E 1.660,
I).  PARTILHA.  GRATUIDADE  DE  JUSTIÇA.
POSTULAÇÃO.  PREPARO.  ATO  INCOMPATÍVEL
COM A BENESSE. 
1. A efetivação do preparo encerra ato incompatível
com  o  pedido  formulado  pela  parte  apelante
almejando ser agraciada com gratuidade de justiça,
pois denota que está em condições de  suportar  os
custos da demanda em que está inserida sem prejuízo
para sua economia pessoal, e, ademais,  a benesse,
conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer
tempo,  somente pode ser concedida com efeitos ex
nunc,  tornando  inviável  que  seja  postulada  como
forma  de  alforria  de  encargos  sucumbenciais  já
fixados sem nenhuma ressalva.
2.  A  união  estável  se  assemelha  ao  casamento,
encerrando  os  deveres  de  respeito,  assistência  e
lealdade recíprocos,  daí porque sua caracterização
exige  a  comprovação  de  que  o  relacionamento
havido  fora  contínuo,  duradouro,  público  e
estabelecido  com  o  objetivo  de  constituição  de
família,  legitimando  que,  apreendidos  esses
requisitos,  seja  conferido  ao  vínculo  essa
qualificação e  reconhecido como entidade familiar
(CC, art. 1.723 e Lei nº 9.278/96, art. 1º).
3.  Consubstancia  verdadeiro  truísmo  que,
reconhecida  a  subsistência  da  vida  em  comum
passível  de  ser  emoldurada  como união estável,  o
patrimônio amealhado durante  o relacionamento a
título  oneroso,  presumindo-se  que  derivara  do
esforço conjugado de ambos os conviventes, deve ser
partilhado igualitariamente em havendo a dissolução
do vínculo (CC, arts. 1.723 e 1.725 e Lei nº 9.278/96,
art. 5º).
4. Reconhecida a subsistência e dissolução da união
estável,  aplica-se  às  relações  patrimoniais,  no que
couber,  o  regime  da  comunhão  parcial  de  bens,
resultando na presunção de que os bens adquiridos
na  constância  do  vínculo  a  título  oneroso
comunicam-se, passando a integrar o acervo comum,
devendo ser rateados na hipótese de dissolução do
relacionamento,  observadas  as  exceções
estabelecidas  pelo  próprio  legislador  à  presunção
legal emoldurada como forma de ser preservado o
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alcance  do  regime  patrimonial  eleito  (CC,  arts.
1.658, 1.659, II, e 1.660, I,).
5.  A exclusão de bem adquirido na constância da
união estável da partilha ensejada pela dissolução
do  vínculo,  porquanto  presumível  que  adquirido
com o desforço conjugado dos conviventes, devendo
ser partilhado em razão do desfazimento do enlace
de  vidas,  demanda  comprovação  de  que  fora
adquirido  com  produto  da  titularidade  exclusiva
dum  dos  consortes  em  sub-rogação  de  bens
particulares,  estando  o  ônus  de  evidenciar  a
excepcionalidade  imputado  àquele  que  a  alegara,
ensejando  a  inexistência  de  prova  acerca  do  fato
constitutivo do direito invocado a rejeição do pedido
de exclusão (CC, art. 1.659, II; CPC/ 73, art. 333, I e
II). 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime”.
(TJDF;  APC  2013.09.1.022073-6;  Ac.  968.451;
Primeira  Turma  Cível;  Rel.  Des.  Teófilo  Caetano;
Julg.  21/09/2016;  DJDFTE  06/10/2016).  (grifo
nosso).  

Diante desse cenário, há de ser apreciada a existência de acervo
probatório idôneo acerca da propriedade dos bens indicados na exordial, da
época  em  que  adquiridos,  bem  como  da  eventual  sub-rogação  de  bens
decorrentes do benefício econômico advindo do direito patrimonial societário
exclusivo  do  promovido.  Todos  esses  aspectos  devem  ser  devidamente
analisados sob o crivo do ônus probatório.

De  acordo  com  o  que  se  verifica  na  inicial,  a  demandante
asseverou que o recorrido é proprietário de: a) um veículo GM AGILE; b) o
apartamento em que a autora reside no bairro de Intermares, nesta Capital; c)
um “jet ski”; d) um barco; e) um terreno no bairro do Geisel, nesta Capital; f)
um prédio residencial, contendo cinco apartamentos; g) um veículo SW4; h)
duas  casas  no  bairro  Valentina,  nesta  Capital;  i)  uma  construtora;  j)  uma
farmácia; l) um veículo L200 Triton; m) a Loja “Lumarias”, administrada pela
demandante; n) seis cavalos; além dos seguintes bens não comprovados: a)
uma casa e oito terrenos na cidade de Santa Rita e dois terrenos no bairro de
Jacumã, na cidade do Conde.

Nos  autos,  porém,  apenas  existem  as  seguintes  provas  de
existência e propriedade dos seguintes bens: 

a) Dos Automóveis e Veículos Náuticos. 

A despeito  de  a  caminhonete  Toyota  Hilux,  placa  MOW-
8763/PB,  encontrar-se  registrada em  nome  de  terceiro  (fls.  88),  há  prova
idônea que o veículo foi adquirido, em 06/06/2012, pelo promovido durante a
relação  de  convivência,  consoante  se  observa  na  declaração  que  firmara
conjuntamente com o vendedor do bem (fls. 103). 
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Logo, é de se aplicar o entendimento pacífico na jurisprudência
segundo o qual, em se verificando cabalmente demonstrado o ânimo de dono
sobre o veículo, é plenamente possível partilhá-lo, ainda que registrado em
nome de terceiro. Sobre o tema, confira-se o julgado desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇAO  DE  DIVÓRCIO
LITIGIOSO  C/C  ALIMENTOS  E  PARTILHA  DE
BENS.  ALIMENTOS  AO  CÔNJUGE  VAROA.
DEDICAÇAO  EXCLUSIVA  AO  LAR  NA
CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. NECESSIDADE
DEMONSTRADA.  FALTA  DE  QUALIFICAÇAO
PROFISSIONAL.  CAPACIDADE  DE  PROVER  O
PRÓPRIO  SUSTENTO  NAO  VISLUMBRADA.
ALIMENTOS DEVIDOS. PARTILHA DE VEÍCULO
REGISTRADO  EM  NOME  DE  TERCEIRO.
CABIMENTO.  PARTILHA  DE  CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.  POSSIBILIDADE.  REGIME
DE  COMUNHÃO  PARCIAL  DE  BENS.  DIREITO
NASCIDO  NA  CONSTÂNCIA  DO  MATRIMÔNIO.
MEAÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.  CONTRARRAZÕES.
PEDIDO DE INCLUSÃO DE OUTROS BENS NA
PARTILHA  E  MAJORAÇÃO  DA  VERBA
ALIMENTAR.  IMPOSSIBILIDADE.
CONTRARRAZÕES  NÃO  CONHECIDAS.
DESPROVIMENTO DO APELO. O ex-cônjuge que
ao  longo  da  relação  conjugal  de  quase  35  anos
nunca  exerceu  atividade  laborativa  remunerada,
dedicando-se aos afazeres do lar e à educação dos
filhos, faz jus à prestação dos alimentos pelo varão,
provedor exclusivo da família, notadamente quando
desprovida de qualificação profissional que autorize
presumir  a  possibilidade  de  inserção  tardia  no
mercado de trabalho. É viável a partilha de veículo
registrado em nome de terceiro, quando cabalmente
comprovada a  posse  do  bem com ânimo de  dono
pelo  casal,  pois  a  transmissão  da  propriedade  de
bens móveis se dá com a tradição.  Em relação às
verbas previdenciários,  o juízo a quo julgou a lide
nos exatos termos jurisprudência da corte superior, a
qual se orienta no sentido de que, havendo o direito
nascido  na  constância  do  casamento,  faz-se
necessária a partilha das referidas verbas quando da
separação.  Incabível  pretensão  de  reforma  da
sentença  em  sede  de  contrarrazões  recursais,  as
quais visam tão somente à impugnação das razões
formuladas no recurso interposto, não podendo ser
transformadas em recurso adesivo. Conhecimento do
apelo para negar-lhe provimento”. 
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(TJPB;  APL  0041972-16.2013.815.2001;  Terceira
Câmara Especializada Cível;  Rel. Des. José Aurélio
da Cruz; DJPB 19/08/2015; Pág. 18). (grifo nosso).

No que se refere ao veículo GM Agile, placa NPV-3590/PB, da
mesma forma se encontra em nome do mesmo terceiro no qual registrada a
caminhonete  acima  descrito,  sendo  o  carro  de  uso  diário  da  própria
promovente.

Em relação à caminhonete “L200 Triton”, sequer há descrição
específica,  inexistindo  nos  autos  qualquer  documento  que  minimamente
comprove sua existência. E mais, se eventualmente se tratar da “Pajero Sport”
– cuja remissão é  apontada pelo documento de fls.  224, ainda que ausente
dados de precisão como placa, código RENAVAM, etc – a prova apresentada
pela autora indica que tal  veículo não mais pertencia ao casal na época da
separação  da  união  estável,  uma  vez  que  dada  quitação  a  terceiro  pelo
promovido em 21/12/2012.

Quanto aos veículos náuticos, mais especificamente à lancha e
ao jetski apontados na inicial, registre-se que, ao contrário do que ocorreu com
os automóveis Hilux e Agile, não há provas  robustas  suficientes a afastar a
presunção da propriedade em nome dos terceiros nos quais registrados, estes,
inclusive, sequer integrantes da presente lide. 

Diversamente do que ocorrera com os automóveis (em relação
aos quais houve prova de transação entre o proprietário constante no registro e
o  promovido),  inexiste  qualquer  elemento  probatório seguro que  indique  a
aquisição dos bens náuticos indicados como de propriedade de Helder Santos
Vaz de Figueiredo (fls. 193).

Assim  sendo,  apenas  deverão  ser  partilhados  os  valores
referentes aos veículos  Toyota Hilux, placa MOW-8763/PB  e  GM Agile,
placa NPV-3590/PB,  únicos  cuja  comprovação de posse  e  ânimo de dono
pelo casal consta nos autos.

b) Dos Imóveis e Atividades Empresariais

No que se refere aos imóveis, é cediço que se exige o registro
da escritura pública de compra e venda no respectivo cartório para a prova do
direito de propriedade.  O primeiro  bem imóvel a ser considerado é aquele
em que  reside  a  demandante,  cujo  registro  se  encontra  em  nome  de
ambos os litigantes  (fls. 228),  havendo de ser reconhecida a partilha posto
que adquirido durante o período convivencial.

Com relação ao terreno situado no Bairro do  Geisel,  apenas
houve a  juntada  de  uma minuta  não assinada  de  contrato de  promessa  de
compra e venda, instrumento que não se revela apto a delinear a propriedade
para fins de partilha (fls. 173/175).
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Quanto  aos  demais  imóveis  indicados  na  inicial,  não  há
elemento probatório mínimo que indique a propriedade dos bens em nome do
demandado, razão pela qual não se deve acolher.

Há  de  se  registrar,  ainda,  que  além  de  inexistirem  provas
suficientes delimitando precisamente os animais de valia existentes no imóvel
rural do apelado, tal terra constitui patrimônio particular deste, uma vez que
oriundas de acervo hereditário. 

No  que  toca  à  loja  administrada  pela  apelante,  há  de  se
esclarecer que fora vendida e já partilhado o resultado da transação entre as
partes, consoante restou confessado nos próprios depoimentos em juízo (fls.
857/858; 859/861).

Por  fim,  quanto à  “construtora”,  observa-se  que  se  trata  de
Empresa  Individual de  Responsabilidade  Limitada  –  EIRELI  (HM
Construções  e  Incorporações  EIRELI  –  fls.  147).  Tal  figura  societária  foi
criada com o objetivo de formalizar a existência de uma ficção jurídica em que
o único exercente da  atividade empresarial  tivesse a  garantia  da separação
entre o patrimonial da empresa e o seu particular, de forma que  o insucesso
daquele  não  interferisse  neste,  salvo  nas  hipóteses  excepcionais  de
responsabilidade dos sócios previstas para as sociedades empresárias.

Não há que se falar, pois, em divisão da sociedade de uma única
pessoa (EIRELI),  que apresenta como característica a separação patrimonial,
sobretudo quando não há alegações de utilização indevida da personalidade
jurídica  como  causa  de  confusão  de  patrimônios  a  prejudicar  a  ex-
companheira.

Ressaltando  a  diversidade  de  regimes  jurídicos  entre  a  já
conhecida figura do empresário individual, cuja responsabilidade era ilimitada
(confundindo-se os patrimônios social  e pessoal),  e a EIRELI,  confira-se o
julgado:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  CIVIL.  FAMÍLIA.
UNIÃO  ESTÁVEL.  DISSOLUÇÃO.  ACORDO.
HOMOLOGAÇÃO.  PARTILHA.  OMISSÃO  DE
BENS.  RENÚNCIA.  INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.  SOBREPARTILHA.  CABIMENTO.
EMPRESÁRIO  INDIVIDUAL.  PATRIMÔNIO.
CONFUSÃO.  ACRÉSCIMO  PATRIMONIAL.
LUCROS E PREJUÍZOS. 
1.  Cabível  a  sobrepartilha  de  bens  integrantes  do
patrimônio comum quando ambos os companheiros
deixaram  de  arrolá-los  no  acordo  de  partilha
homologado judicialmente.
2. Como a renúncia interpreta-se restritivamente, a
omissão  da  existência  de  algum  bem,  em  acordo
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ofertado  à  homologação,  não  impede  sua
superveniente divisão entre os ex-companheiros.
3.  Antes da vigência da Lei nº 12.441/2011, que os
distingue,  o  patrimônio  do  empresário  individual
confunde-se com o patrimônio da pessoa física.
4.  O  companheiro  do  empresário  individual
compartilha do acréscimo patrimonial, dos lucros e
prejuízos  existentes  no  fim  do  relacionamento”.
(TJMG;  APCV  1.0027.10.031394-2/001;  Rel.  Des.
Oliveira  Firmo;  Julg.  14/02/2017;  DJEMG
21/02/2017).

Ainda pontuando a diversidade de patrimônios entre a EIRELI
e o respectivo titular, veja-se:

“DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  DIVÓRCIO.
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE  LIMITADA.  EIRELI  DE
TITULARIDADE  DO  OUTRO  CÔNJUGE.
IMPOSSIBILIDADE. 
1. O art. 1.651 do Código Civil prevê que na hipótese
de  um  dos  cônjuges.  Não  puder  exercer  a
administração dos bens que lhe incumbe., caberá ao
outro cônjuge fazê-lo.
2. Entretanto, tratando-se de Empresa Individual de
Responsabilidade  Limitada.  EIRELI,  cabe  ao
empresário  integralizar  a  totalidade  do  capital
social,  que,  a  partir  de  então,  deixa  a  esfera
patrimonial  da  pessoa  física,  constituindo
patrimônio próprio da empresa.
3. Desse modo, não há como ampliar os poderes de
administração  dos  bens  do  casal,  que  foram
conferidas à ora agravante, para que esta venha a
administrar  o  patrimônio  de  terceiro,  isto  é,  da
pessoa  jurídica  que  tem como  único  titular  o  ora
agravado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não
provido”. 
(TJDF;  Rec  2015.00.2.023858-2;  Ac.  908.538;
Primeira Turma Cível; Relª Desª Nídia Corrêa Lima;
DJDFTE 09/12/2015; Pág. 139). (grifo nosso).

Ademais,  na  hipótese  dos  autos,  sequer  existe  prova  de
propriedade  de  bens  em nome  da  empresa  individual,  a  qual,  frise-se,  foi
registrada  em  junho  de  2012  (fls.  149),  possuindo  como  objeto  social
atividades  relacionadas  à  construção  civil,  cujos  frutos  e  rendimentos,
ordinariamente, demandam tempo superior aos seis meses que restaram até o
final da união estável, no mesmo ano de 2012.
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- Dos Alimentos

Conforme se depreende dos autos, a presente contenda nos traz
a seguinte situação fático-processual:  Humberto Ferreira  Maia e Lucicleide
Rafael de Sousa foram casados e separaram-se judicialmente, no âmbito do
Processo nº 0358491-76.2002.815.2001, culminando com a homologação de
acordo judicial,  através do qual se estipulou, dentre outras disposições, que
“QUANTO  AOS  ALIMENTOS:  o  cônjuge  varão  pagará  mensalmente  a
quantia equivalente a cinco salários mínimos, até o dia 10 de cada mês (...)”
(fls. 50).

Ocorre  que,  como  já  destacado,  pouco  tempo  depois  da
separação  jurídica  referida,  as  partes  ora  litigantes  se  reconciliaram,
permanecendo juntas entre 2002 e 2012.

Diante dessa situação e após o rompimento da união estável em
2012,  Lucicleide  Rafael  de  Sousa  ajuizou  a  presente  demanda  de
reconhecimento de união estável, na qual igualmente postulou a concessão de
alimentos. 

Ainda em fase de decisão interlocutória, houve pronunciamento
deste Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, reformando a tutela antecipada
pelo  juízo  a  quo que  havia  fixado  alimentos,  por  entender  que  a  simples
propositura de ação de reconhecimento de união estável não é suficiente para
desconstituir  o  título  executivo  judicial  estabelecido  nos  autos  da  ação  de
separação  judicial.  Assim,  paralelamente,  Lucicleide  Rafael  de  Sousa
igualmente ajuizou uma ação executória  com base no acordo da separação
judicial.

Eis a ementa do Acórdão:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL.  LIMINAR.  FIXAÇÃO  DE  ALIMENTOS
PROVISÓRIOS.  EXISTÊNCIA  DE  ALIMENTOS
FIXADOS POR MEIO DE SEPARAÇÃO JUDICAL
ANTERIOR.  TÍTULO  EXECUTÁVEL.  REFORMA
DA  DECISÃO  LIMINAR  SOB  PENA  DE
COEXISTÊNCIA DE DOIS TÍTULOS REFERENTES
A  MESMA  OBRIGAÇÃO  ALIMENTAR.
PROVIMENTO DO AGRAVO. 

-  O  ajuizamento  da  Ação  de  Reconhecimento  e
Dissolução  de  união  estável,  por  si  só,  não  é
suficiente para desconstituir a validade da sentença
que anteriormente homologou a separação judicial
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do  casal  e  fixou  alimentos,  sendo  tal  título
plenamente executável.

-  Desta forma, ao menos neste momento processual,
não caberia à magistrada de base ter arbitrado os
alimentos  provisórios  na  demanda  anteriormente
mencionada, pois, com isso, fez coexistir dois títulos
judiciais  executivos  relativos  à  mesma  obrigação
alimentar, em desfavor do agravante.

- Ora, sem adentrar no mérito da demanda, verifica-
se,  sob  o  ponto  de  vista  jurídico,  a
desarrazoabilidade  da  coexistência  de  dois  títulos
executivos, estipulando o mesmo pagamento mensal
referente  a  um  encargo  alimentar,  situação  que
poderia gerar a duplicidade de execução decorrente
de uma mesma situação fática”. (fls. 815/816).

De fato, a despeito da diversidade de nomenclatura do vínculo
de entidade familiar formado entre as partes (matrimônio dissolvido com o
divórcio em 2002 x união estável mantida até o final de 2012), a obrigação
alimentar decorre da mesma origem de dever assistencial entre duas pessoas
que se uniram com o objetivo de constituir família.

Na forma do art. 1.694 do Código Civil,  “podem os parentes,
os  cônjuges  ou  companheiros pedir  uns  aos  outros  os  alimentos  de  que
necessitem  para  viver  de  modo  compatível  com  a  sua  condição  social,
inclusive para atender às necessidades de sua educação”.

Logo, se  já  existe  um título executivo judicial,  que ainda se
encontra eficaz e que garante à parte demandante a percepção de alimentos
com base no dever assistencial do ex-companheiro promovido, falta utilidade
no acolhimento do pedido de fixação de alimentos em ação de reconhecimento
de união estável posterior à dissolução do anterior matrimônio. 

Se a ex-cônjuge pretende revisar o valor inicialmente fixado por
ocasião do divórcio do matrimônio, deve ajuizar demanda revisional alimentar
adequada,  e  não  simplesmente  postular  a  constituição  de  um  novo  título
executivo, de forma a coexistir vigentes duas fontes de pagamentos de pensão
em seu favor.

Nesse  mesmo sentido,  a  jurisprudência  pátria  é  tranquila  ao
reconhecer a ausência de interesse de agir e a inadequação da via eleita:

“AÇÃO DE ALIMENTOS - OFERTA - FIXAÇÃO DE
ALIMENTOS  EM  MOMENTO  ANTERIOR  -
INTERESSE  DE  AGIR  -  AUSÊNCIA.  DECISÃO
MANTIDA.
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Uma  vez  verificada  a  existência  de  fixação  de
alimentos  por  outro  juízo,  cujos  efeitos  ainda
persistem, resta ausente o interesse de agir para a
pretensão de oferta de alimentos aviada por meio da
presente ação. Qualquer pretensão de alteração dos
alimentos  anteriormente  fixados deve ser  realizada
por meio da ação revisional própria, não merecendo
reforma a decisão hostilizada”. 
(TJMG,  AC  10145130059390001,  Relator
Desembargador Geraldo Augusto, DJe 07/10/2014).

No âmbito  da  ação de  execução de  alimentos,  inclusive,  foi
reconhecida  a  liquidez  do  título  anteriormente  formado  e  garantida  a
percepção refletida na obrigação alimentar do apelado para com a apelante.

Assim sendo, em se verificando a existência de anterior título
executivo  judicial,  fundado  na  dissolução  do  vínculo  matrimonial  anterior
entre as partes, garantindo a atual percepção de alimentos pela ex-cônjuge, não
há como ser fixada nova obrigação alimentar, ainda que com fundamento em
posterior união estável, advinda após o rompimento do casamento. 

A obrigação  alimentar  decorre  da  mesma  origem  de  dever
assistencial  entre  duas pessoas que se uniram com o objetivo de constituir
família  prevista  no  art.  1.694  do  Código  Civil,  devendo  a  ex-cônjuge/ex-
companheira,  que pretende  revisar  o  valor  inicialmente  fixado,  ajuizar
demanda  revisional  alimentar  adequada  e  não  simplesmente  postular  a
constituição de um novo título executivo, de forma a coexistir vigentes duas
fontes de pagamentos de pensão em seu favor.

Dessa,  forma,  revela-se  correto  o  julgamento  do  magistrado
sentenciante que concluiu não lhe ser possível a fixação de novos alimentos,
uma  vez  que  existe  anterior  pronunciamento  judicial  definitivo,  em  plena
execução e garantindo o recebimento da verba alimentar pela promovente.

 
- Dos Danos Morais

Por fim, no que se refere aos danos morais, assim como o juízo
sentenciante, entendo inexistirem elementos probatórios robustos a comprovar
uma situação excepcional  a  ser imputada ao recorrido,  além das  ordinárias
consequências danosas que o fim de um relacionamento duradouro ocasiona
na vida dos envolvidos, sobretudo quando há filhos em comum.

Sobre o tema, afirmando a necessidade de se observar situação
de fato fora da ordem natural das coisas, confira-se a jurisprudência pátria:

“INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  SENTENÇA  QUE  JULGOU
IMPROCEDENTE O PEDIDO. CASAL QUE VIVEU
EM UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO
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MORAL  E  MATERIAL  PELO  TÉRMINO  DA
RELAÇÃO  AFETIVA NÃO VERIFICADO.  Não  há
indicação nos autos de que a autora tenha celebrado
o acordo que dispôs sobre o término da união estável
e consequente partilha dos bens adquiridos durante
a  união  do  casal  sob  coação  ou  que  tenha  sido
induzida  a  erro.  Ademais,  em  relação  aos
empréstimos  contraídos  pela  autora  é  possível
verificar  que  no  acordo  firmado  entre  as  partes
restou  determinado  que  o  réu  arcaria  com  o
pagamento  de  parcelas  referente  ao  empréstimo
contraído junto ao BMG, de modo que cabe à autora
executar  os  termos  do  acordo  se  este  foi
descumprido. Por outro lado, a despeito da alegação
da autora de que sofreu dano moral, pois foi expulsa
do  lar  conjugal  e  prejudicada  pelos  termos  do
acordo celebrado entre as partes, é certo que não se
verificou  dano  suscetível  de  reparação.  Para  que
ocorra agravo moral nesses casos é preciso que se
configure situação de fato fora da ordem natural das
coisas,  porque  é  necessário  admitir  que  o
rompimento  do  relacionamento  do  casal  importa
sempre  em  sofrimento.  Sentença  mantida.  Recurso
não  provido”.  (TJSP;  APL  1002347-
11.2016.8.26.0266; Ac. 10558371; Itanhaém; Décima
Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto
Garbi;  Julg.  27/06/2017;  DJESP  04/07/2017;  Pág.
1779)

Registre-se que a  demandante não provou suficientemente as
alegações genéricas de agressões verbais e físicas atribuídas ao recorrido. E
mais, o mero boletim de ocorrência policial (fls. 661), retratando notícia-crime
em articulação fática exclusiva da noticiante, não tem o condão de demonstrar
a sua efetiva ocorrência.

Ademais,  ainda  que  se  observe  exclusivamente  o  teor  das
declarações efetuadas perante a autoridade policial, verifica-se que, de fato, os
desfortúnios  de  incidentes  mais  ríspidos  entre  as  partes  decorreu,
aparentemente, de culpa recíproca, tendo em vista que, no caso retratado no
boletim de ocorrência (ocorrido em junho de 2013), foi a própria demandante,
já  separada,  que  deu  início  às  agressões  físicas  à  nova  mulher  e  ao  ex-
companheiro (fls. 723/724). 

Repita-se,  não  se  está  afirmando que  não  há  males  à  esfera
psíquica da demandante e de suas filhas por ocasião da separação. O que se
está a afirmar é que inexiste prova que indique ter havido situações que fogem
ao  que  ordinariamente  se  observa  numa  ruptura  de  sociedade  conjugal,
sobretudo quando de longa duração, envolta por filhos em comum ao ex-casal
e que envolve partilha de considerável quantia de bens.
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Portanto,  entendo  correta  a  conclusão  do  magistrado  de
primeiro grau, ao considerar inexistente uma conduta culposa do promovido,
da qual tenha  advindo danos extrapatrimoniais  que superem o mal  comum
decorrente do fim de um longo relacionamento amoroso, não sendo caso de
aplicação do art. 927 do Código Civil.

- Conclusão

Por tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao  Recurso Apelatório,  para reformar  em parte a sentença  e determinar a
partilha dos seguintes bens: a) valores referentes aos veículos  Toyota Hilux,
placa  MOW-8763/PB  e  GM  Agile,  placa  NPV-3590/PB,  únicos  cuja
comprovação  de  posse  e  ânimo  de  dono  pelo  casal  consta  nos  autos;  b)
unidade residencial de nº 201 do Edifício Porto Príncipe Residence, situado na
Rua Golfo de Bengala, nº 117, Praia Ponta de Campina, Intermares, Cabedelo
(fls. 228).

Em  decorrência  da  modificação  do  julgado,  considerando  a
declaração e  dissolução da  união  estável  pretendida pela  promovente,  bem
como o êxito  mínimo  na partilha de bens,  restando vencida  na fixação de
alimentos e na indenização por danos morais,  ALTERO a sucumbência, de
forma que a autora (vencida na maior parte de seus pedidos) arque com 70%
(setenta por cento) das custas e honorários advocatícios fixados na sentença,
ao passo que o réu incorra no pagamento de 30% (trinta por cento) dos ônus
sucumbenciais, devendo-se observar os efeitos da concessão do benefício da
gratuidade judiciária.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão  o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento,Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho (relator), o Exmo.  Des. Luís Silvio Ramalho Júnior e o  o Exmo. Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos.  Presente ao julgamento,  a Exma. Dra.
Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de Sessões da
Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça do  Estado da
Paraíba, João Pessoa, 25 de julho de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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