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CIVIL – Primeira Apelação  Cível  -  Ação  de
divórcio  cumulado  com  partilha  de  bens   -
Procedência Parcial -  Partilha – Bens imóveis
– Propriedade – Prova - Ausência – Sentença
mantida - Recurso desprovido.

− Inexistindo provas da titularidade dos bens
imóveis  que  se  pretende  dividir,  estes  não
podem ser incluídos na partilha.

CIVIL –  Segunda Apelação Cível  -  Ação de
divórcio  cumulado  com  partilha  de  bens   -
Procedência Parcial –  Alimentos – Ex-esposa
–  Binômio necessidade/possibilidade – Não
comprovação -  Pedido julgado improcedente
– Sentença mantida -  Precedente do STJ -
Desprovimento.

-  O dever de prestar  alimentos entre os ex-
cônjuges  passou  a  ser  considerado  uma
exceção,  persistindo  apenas  enquanto
configurada  a  dependência  do  outro  e  nas
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hipóteses  de  incapacidade  laborativa
permanente  ou  impossibilidade  prática  de
inserção no mercado de trabalho.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos
acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, negar provimento aos recursos,
nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

FLÁVIO LOBO DA COSTA ajuizou, perante a
3ª Vara de Família da Comarca da Capital, sob os auspícios da justiça gratuita,
ação de divórcio litigioso cumulado com partilha de bens em face de  EUDACI
DANTAS DA COSTA.

Na inicial, alegou que casou com a demanda-
da sob o regime de comunhão parcial de bens no ano de 1983 e que estão se-
parados de fato desde o ano de 2010, requerendo a decretação do divórcio e a
partilha dos bens.

Juntou documentos às fls. 09/23.

Contestação às fls. 38/41.

Em sentença exarada às fls. 150/153, a ma-
gistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos para decre-
tar o divórcio e determinar a partilha dos bens adquiridos na constância da rela-
ção.

Irresignado, o promovente interpôs recurso de
apelação, requerendo a reforma da sentença apenas quanto à forma da partilha
de bens imóveis. 

Alega que a determinação da partilha dos dois
lotes de terrenos localizados no Loteamento Mares do Sul, nº 215 e nº 227, da
quadra 28, nesta Capital, é indevida, eis que os mencionados imóveis foram ali-
enados pelo casal há muitos anos, não podendo, desse modo, compor os bens
partilháveis. 

Aduz  que  a  magistrada excluiu  um bem da
partilha por ter apenas cessão de posse, porém, incluiu o imóvel localizado na
Rua Terezinha Batista de Oliveira, nº 62, o qual, como o excluído, tem apenas a
cessão de posse, sustentando que os demais bens devem ser inseridos na parti-
lha, tendo em vista que “em diversas localidades mais simples, os imóveis não
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são escriturados, sendo apenas adquiridos por simples contratos, mas isso não
impede sua inclusão” (fl. 160).

Por fim, afirma que o bem localizado na Rua
Severino de Figueiredo, nº 102, Água Fria, nesta Capital, embora esteja registra-
do no nome da irmã da apelada, consta nos autos declaração e procuração au-
torizando a transferência do imóvel para o casal, devendo, também este, ser in-
cluído na partilha dos bens. 

Com essas considerações, requer a reforma
da sentença para que sejam partilhados todos os bens descritos na exordial. 

Contrarrazões às fls. 168/169.

A demandada, por sua vez, também interpôs
recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença apenas quanto ao inde-
ferimento do pedido de fixação dos alimentos, aduzindo que é sexagenária, apo-
sentada e possui saúde debilitada, necessitando, assim, da pensão alimentícia.

Pugna pelo provimento do apelo para que se-
jam arbitrados os alimentos a seu favor no percentual de 30% (trinta por cento)
dos rendimentos do apelado.

Vistas  à D.  Procuradoria  de Justiça,  a mesma
ofertou Parecer (fl. 182) opinando pelo prosseguimento do recurso, sem manifesta-
ção do mérito.

À fl. 184, esta relatoria, verificando que o promo-
vente não havia sido intimado para apresentar resposta ao recurso interposto pela
promovida, determinou o retorno dos autos ao primeiro grau para o cumprimento do
referido ato. 

Devidamente intimado, o autor apresentou con-
trarrazões – fls. 190/192.

 É, no essencial, o relatório.

V O T O

Presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade, conhece-se dos recursos interpostos.

Primeira apelação – Partilha dos bens

Cinge-se a controvérsia  trazida a esta  sede
recursal em analisar a parte da sentença que excluiu da partilha alguns bens
imóveis e, por outro lado, incluiu outros bens que, segundo afirma o recorrente,
não pertencem mais ao acervo patrimonial a ser partilhado. 
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Alega o apelante que os dois lotes de terrenos
de números 215 e 227, localizados no Loteamento Mares do Sul, nesta capital,
não  são  mais  de  propriedade  do  casal,  uma  vez  que  foram  alienados  e  a
apelada não apresentou a certidão atualizada de propriedade. 

Não obstante os argumentos expendidos pelo
recorrente, suas razões não têm o condão de infirmar os fundamentos insertos
na decisão hostilizada.

É que, o Novo Código de Processo Civil, em
seu  art.  373,  estabelece  que  incube  ao  autor  o  ônus  de  provar  os  fatos
constitutivos  de  seu  direito,  enquanto  que  cabe  ao  réu  a  prova  dos  fatos
extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Veja-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entende-se  por  fato  constitutivo  aquele  que
origina a relação jurídica posta em juízo (“res in iudicium deducta”). Já o fato
extintivo é aquele que põe fim à relação jurídica. O exemplo mais tradicional
fornecido pela doutrina é o pagamento. Ao seu turno, o fato impeditivo refere-se
a ausência de um dos requisitos de validade do ato jurídico, possuindo, assim, o
condão de impedir as pretensões do direito do autor. Por fim, fato modificativo é
aquele capaz de alterar  a  relação jurídica,  como por  exemplo,  o  pagamento
parcial.

A  propedêutica  processual  moderna  ensina
que  as  regras  sobre  a  distribuição  do  “onus  probandi” são  normas  de
julgamento, visto que, uma vez produzida a prova, esta pertencerá aos autos,
não importando quem a produziu (princípio da comunhão das provas).

Assim, as regras sobre o ônus probatório
só  importarão no  julgamento do  mérito  da  demanda,  quando se  constatar  a
inexistência de provas sobre determinados fatos.

Dessa  forma,  caso  não  reste  provado
nos autos os fatos constitutivos, os pedidos do autor fatalmente serão julgados
improcedentes.  Contudo,  provados  estes,  caberá  ao  réu  provar  os  fatos
extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, sob pena de assim não
fazendo, serem os pedidos contidos na inicial julgados procedentes.
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Nesse mesmo sentido, faz-se mister trazer a
baila os ensinamentos do notável ALEXANDRE DE FREITAS CÂMARA1:

“Em verdade,  no  momento  da  produção  da  prova pouco
importa quem está produzindo este ou aquele meio de prova.
Isto se dá em razão do princípio da comunhão da prova,
segundo o qual, uma vez levadas ao processo, as provas não
mais pertencem a qualquer das partes, e sim ao juízo, nada
importando,  pois,  quem  as  produziu.  O  juiz  só  deverá
considerar as regras sobre a distribuição do ônus da prova,
portanto, no momento de julgar o mérito, eis que só assim
poderá  verificar  quem  será  prejudicado  em  razão  da
inexistência de prova sobre determinados fatos.  Assim, é
que  a  inexistência  de  provas  sobre  o  fato  constitutivo
levará  a  improcedência  do  pedido.  Provado  o  fato
constitutivo,  no  entanto,  pouco  importa  quem  levou  aos
autos os elementos de convicção para que se considerasse
tal fato como existente, e a falta de prova sobre a existência
de fato extintivo do direito do autor, por exemplo, deverá
levar o juiz a julgar procedente a pretensão.
Em outras palavras, provados os fatos da causa, o juiz não
dará qualquer aplicação às regras de distribuição do ônus
da  prova.  Se,  porém,  a  investigação  probatória  for
negativa,  ou  seja,  quando  os  fatos  não  estiverem
integralmente provados, aí sim as regras de distribuição do
ônus  da  prova  produzirão  seus  regulares  efeitos”. (sem
destaques no original)

Impende,  ainda,  analisar  a  distribuição  do
ônus da prova nas ações de caráter negativo. Nessas hipóteses, a depender das
pretensões do demandante o  “onus probandi”  será distribuído. Assim, caso o
autor alegue um fato extintivo de uma obrigação (pagamento), terá ele o ônus de
provar o alegado.

Corroborando  como  o  esposado,  FREITAS
CÂMARA2 ensina:

“(...)  a  distribuição  do  ônus  da  provas  nas  ‘ações
declaratórias negativas’ dependem do que for alegado pelo
autor.  Se este fundar sua pretensão na existência de fato
extintivo ou impeditivo do direito do réu (por exemplo, o
autor afirmando já ter pago sua dívida, pede a inexistência
da obrigação), a ele (demandante) caberá a incumbência
de provar os fatos alegados. Nesse caso o réu ficará, até
mesmo,  dispensado  de  produzir  qualquer  prova  sobre  a
existência do fato constitutivo de seu direito,  eis  que este
será incontroverso, não se constituindo, pois, em objeto de
prova.  Por  outro  lado  se  o  autor  se  limitar  a  negar  a

1 in, op. cit., 2005, p. 404-405.
2 Idem, p. 405-406.
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existência  de  um fato  constitutivo,  (por  exemplo,  o  autor
pede  declaração  da  inexistência  de  uma  obrigação  que,
segundo ele,  jamais  existiu,  embora sua  existência  venha
sendo  alardeada  pelo  demandado)  haverá,  aí  sim,  uma
inversão do ônus, cabendo ao réu demonstrar a existência
do fato constitutivo do seu direito”. (Destacou-se).

Na hipótese  em comento,  alega  o  apelante
que  os  dois  lotes  foram  vendidos  sem,  contudo,  juntar  aos  autos  qualquer
documento capaz de comprovar a alienação dos referidos imóveis. Além disso, o
recorrente sequer cita os nomes dos supostos atuais proprietários dos bens.

Ademais, a afirmação de que a apelada não
colacionou aos autos a certidão atualizada da propriedade dos bens, somente
poderia  ser  acolhida  se  o  insurgente  comprovasse  a  sua  absoluta
impossibilidade de acesso à tal  documento,  uma vez que,  como se sabe,  é
possível  ao  interessado  comparecer  ao  cartório  e  solicitar  uma  certidão  de
propriedade de imóvel. 

Assim, irretocável a sentença que determinou
a partilha dos referidos terrenos. 

Insurge-se  ainda  o  apelante  em  face  da
sentença que excluiu da partilha, por ausência de comprovação da propriedade,
os seguintes bens: a) imóvel  localizado na Rua Gráfico José Rocha, nº 175,
Bairro  Funcionários  II,  nesta  Capital;  b)  imóvel  localizado  na  Rua  Severino
Figueiredo, nº 102, Bairro Água Fria, nesta Capital; c) imóvel localizado na Rua
Severino Martins de Oliveira, nº 101, Bairro Água Fria, nesta Capital.

Em que pesem as alegações do recorrente, a
sentença também não merece reforma nestes pontos. 

“Ab initio”, cumpre trazer à baila o disposto no
artigo 271, inciso I,  do Código Civil  de 1916 que, por força do art.  2.039, do
CC/2002, estabelece o regime de bens do casamento das partes, celebrado em
14/07/1983:

Art. 271 – Entram na comunhão:
I  –  Os  bens  adquiridos  na  constância  do  casamento  por
título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. 

Do  dispositivo  supramencionado  extrai-se,
com clareza solar, que os bens adquiridos onerosamente durante a constância
do casamento entram na comunhão, presumindo-se o esforço comum do casal.

Sendo que, na hipótese em comento, embora
o  recorrente  afirme  que  os  bens  referidos  são  de  propriedade  do  casal,
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adquiridos na constância da relação conjugal, não há como se admitir a partilha,
eis que o recorrente não trouxe aos autos as respectivas certidões de registros
perante o cartório imobiliário, documentos imprescindíveis para a comprovação
da titularidade do bem, nos termos do art. 1.245, do CC/02. Confira-se:

Art.  1.245  –  Transfere-se  entre  os  vivos  a  propriedade
mediante  o  registro  do  título  translativo  no  Registro  de
Imóveis.
§  1º  –  Enquanto  não  se  registrar  o  título  translativo,  o
alienante continua a ser havido como dono do imóvel. 
§ 2º – Enquanto não se promover, por meio de ação própria,
a  decretação  de  invalidade  do  registro,  e  o  respectivo
cancelamento,  o  adquirente  continua  a  ser  havido  como
dono do imóvel. 

Nesse  sentido,  colaciono  julgados  dos
tribunais pátrios:

CIVIL.  FAMÍLIA.  AÇÃO  DE  RECONHECIMENTO  DE
UNIÃO  ESTÁVEL.  PARTILHA.  IMÓVEL.  SENTENÇA
QUE  PARTILHA  BENS  PERTENCENTES  A
TERCEIROS  QUE  NÃO  PARTICIPARAM  DA LIDE.
IMPOSSIBILIDADE.  PROPRIEDADE  E  DIREITOS
AQUISITIVOS  NÃO  COMPROVADOS.  AUSÊNCIA  DE
PROVAS  CABAIS.  EXCLUSÃO  DA  PARTILHA.
NECESSIDADE.  SENTENÇA  MODIFICADA.  1.  Nas
uniões  estáveis  em  que  vigoram o  regime  da  comunhão
parcial de bens, a partilha deve ter por objeto o patrimônio
comum do casal,  incluindo-se  nele  direitos  e  deveres.  2.
Quando as partes envolvidas se apresentam irredutíveis em
formularem acordo, quando não há certeza acerca dos bens
a serem partilhados, constando ainda que os litigantes são
trabalhadores  autônomos,  sendo  muito  difícil  a
comprovação dos seus rendimentos, para formação de um
inventário mais  fidedigno do patrimônio das partes,  com
vistas à partilha, é preciso produzir um quadro probatório
amplo  que  possibilitaria  uma  melhor  elucidação  das
dúvidas, até mesmo com participação do poder judiciário
caso fosse instado, o que não ocorreu no caso. 3. As provas
devem  convencer.  As  que  deixam  perceber  as  alegações
simplesmente  como  possíveis  não  deve  satisfazer  o
julgador, posto que este precisa de elementos sólidos para
firmar suas decisões, ainda mais quando envolve direitos
de terceiros  que  não participaram da causa. 4.  Em que
pese  o  autor-apelado sustentar  que os  ex-companheiros
adquiriam os imóveis sub judice por seus esforços laborais
próprios,  vindo  a  informar,  mais,  que  nas  negociações
houvera  indicação  de  que  os  adquirentes  seriam  os
referidos terceiros porque as partes temiam a ingerência
indevida das pessoas com quem se casaram, assegurando
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que ele possui direito à meação dos referidos imóveis, a
prova produzida  não infirma o  fato  de que  os  bensnão
participaram  da  lide,  o  que  inviabiliza  a  partilha
requerida. 5. No caso concreto, ainda que a documentação
anexada pelo apelado indique a possibilidade de os bens
terem sido adquiridos, ao menos, com a ajuda das partes,
isso não autoriza a partilha deles, uma vez que, por agora,
consta que pertencem a terceiros alheios ao feito. De resto,
o suposto prejuízo sofrido pelo autor-apelado em relação a
esses imóveis não poderá ser  resolvido na partilha,  haja
vista a atual situação dos imóveis pretendidos. 6. Levando-
se  em  consideração  que  não  houve  comprovação  da
propriedade  ou  da  posse  dos  direitos  aquisitivos  dos
imóveis,  a  sentença  merece  reparos  para  excluí-los  da
partilha,  ao  menos  por  ora.  Havendo  regularização  da
propriedade  e  da  situação possessória,  eles  poderão  ser
objeto  de  partilha  por  meio  de  ação  autônoma  de
sobrepartilha,  a  qual  também  servirá  para  eventuais
patrimônios  não encontrados até  o momento.  7.  Recurso
conhecido  e  provido.  Sentença  reformada.  (TJDF;  Rec
2010.11.1.000939-9;  Ac.672.322;  Primeira  Turma  Cível;
Rel. Des. Alfeu Machado; DJDFTE 30/04/2013; Pág. 70).
Destaquei. 

Outra:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO
DE  SEPARAÇÃO  LITIGIOSA  C/C  ALIMENTOS
PROVISIONAIS. INSURGÊNCIA CONTRA CAPÍTULO
DE  SENTENÇA  QUE  TRATOU  DA  PARTILHA  DE
BENS  DO  CASAL.  IMÓVEL  ADQUIRIDO  E
REGISTRADO  POR  TERCEIRO  NÃO  PODE  SER
ATINGIDO  PELA  PRETENSÃO  DO  APELANTE.
APELAÇÃO  CONHECIDA,  MAS  IMPROVIDA.  1.  A
sentença  vergastada  tratou  da  separação  litigiosa,
convertendo a em divórcio, regulou o direito de visita do
pai às filhas menores e decidiu a partilha de bens do casal.
2. O apelante insurgiu se contra capítulo da sentença que
tratou do patrimônio do casal a ser partilhado, alegando
que existem outros bens que foram adquiridos pela autora
com recursos do casal, os quais devem integrar a relação
de partilha. 3. O imóvel mencionado não é de titularidade
de nenhum dos ex -  cônjuges,  não cabendo a qualquer
destes  vir  a  juízo  requerer  a  integração  ao  montante
partilhado  a  fim  de  satisfazer  seus  interesses,  por
manifesta  impossibilidade  do  objeto. 4.  Não  cabe  ao
Judiciário limitar injustificadamente  a utilização de bens
de  particulares,  ferindo  prerrogativas  que  decorrem  do
direito  de  propriedade,  cabendo  ao  dono  da  coisa  fazer
dela  o  que  bem  entender  enquanto  não  anulado  o
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respectivo ato de compra ou registro. 5. Recurso conhecido,
mas  improvido.  (TJCE;  AC  0099092  96.2006.8.06.0001;
Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Washington Luis Bezerra
de Araújo; DJCE 01/04/2013; Pág. 46). Destaquei.

Na  mesma  direção,  já  decidiu,  em  recente
julgado, esta Corte de Justiça: 

APELAÇÃO.  FAMÍLIA.  DISSOLUÇÃO  DA  UNIÃO
ESTÁVEL.  PARTILHA  DE  BEM.  IMÓVEL  DA
TITULARIDADE  DE  TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE  DE  DIVISÃO. ALUGUEIS
DECORRENTES  DA  LOCAÇÃO.  PLEITO
PREJUDICADO. DESPROVIMENTO. Como os sujeitos da
relação  processual  não  são  titulares  da  propriedade  do
bem  imóvel  em  questão,  ocorre  a  configuração  de
impedimento  da  partilha  do  bem.  Resta  prejudicado  o
pleito  de  divisão  dos  alugueis,  por  ausência  de
demonstração de que esses são percebidos pelo apelado ou
incorporaram  ao  seu  patrimônio.  RECURSO ADESIVO.
PARTILHA DO  AUTOMÓVEL.  PARTE  DO  MONTANTE
UTILIZADO  PARA  AQUISIÇÃO  QUE  PERTENCE
EXCLUSIVAMENTE  AO  RECORRENTE.  PARCELA
EXCLUÍDA  DA  DIVISÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL.  O
contexto  dos  elementos  narrados  atestam  que  apenas  a
quantia de R$ 8.000,00, que corresponde a 30% do valor
total da aquisição do Ford Fiesta, não ingressa na partilha,
por inexistir esforços comuns dos conviventes no tocante a
esse  montante,  caracterizando,  via  de  consequência,  a
situação de bem que não ingressa no acervo patrimonial a
ser partilhado, por fazer parte do patrimônio do recorrente
antes  do  termo  inicial  da  união  estável.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00079985120148152001,  3ª  Câmara Especializada Cível,
Relator DA DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS
MORAIS GUEDES , j. em 07-03-2017). Destaquei. 

Desse  modo,  como  na  espécie  não  se
conhece a titularidade dos bens em questão, inexiste a possibilidade de compor
o acervo a ser partilhado.

Quanto ao imóvel, localizado na Rua Gráfico
José Rocha, nº 175, Bairro Funcionários II, há nos autos apenas uma escritura
particular de cessão de posse (fl. 77), documento que, como visto acima, não
comprova a propriedade do bem.

Sobre o imóvel  localizado na Rua Severino
Figueiredo, nº 102, Bairro Água Fria, aduz o apelante que o bem era da irmã da
apelada e foi vendido para o casal, colacionando aos autos, uma declaração (fl.
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89), escrita de próprio punho e sem reconhecimento de firma, de uma pessoa
chamada Lisete Cunha Dantas que declara ter vendido o bem a recorrida. 

Ora,  a  referida  declaração  não  comprova,
sequer, que o documento foi  de fato redigido e subscrito pela proprietária do
imóvel que, frise-se, não foi citada para este processo e nem participou dele de
qualquer forma, razão pela qual não há que falar em partilha do mencionado
bem. 

Por fim, acerca do imóvel localizado na Rua
Severino Martins de Oliveira, nº 101, Bairro Água Fria, alega o apelante que o
bem é de propriedade do casal, sendo que a apelada não colacionou aos autos
o documento que comprove a titularidade. 

Ocorre  que,  como  visto  alhures,  ainda  que
sejam  verdadeiros  os  mencionados  fatos  alegados  pelo  recorrente,  a
propriedade  poderia  ser  comprovada  por  meio  de  certidão  requerida  pelo
interessado no respectivo cartório de registro de imóveis, documento que não
consta dos autos.

Desse  modo,  sem qualquer  documento  que
comprove  a  titularidade  do  bem,  é  inviável  a  sua  partilha,  como  requer  o
insurgente. 

2ª Apelação – Fixação de pensão alimentícia

A  controvérsia  do  segundo  apelo  gira  em
torno da análise do pedido de alimentos formulado pela demandada.

Como se  sabe,  o  Código  Civil  de  2002,  ao
dispor sobre alimentos, em seu art. 1.694, estabelece que:

Art.  1.694  –  Podem  os  parentes,  os  cônjuges  ou
companheiros pedir  uns  aos  outros  alimentos  de  que
necessitem  para  viver  de  modo  compatível  com  a  sua
condição social, inclusive para atender às necessidades de
sua educação. Grifei.

Assim,  fundamentado  no  princípio  da
solidariedade  familiar,  o  dever  de  prestar  alimentos  entre  cônjuges  e
companheiros reveste-se de caráter assistencial, em razão do vínculo conjugal
ou de união estável que um dia uniu o casal, não obstante o rompimento do
convívio, encontrando-se subjacente o dever legal de mútua assistência.
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Todavia, impende ressaltar que os alimentos
prestados entre ex-cônjuges ou ex-companheiros possuem caráter transitório,
ou seja, o alimentando, em regra com condições laborativa, recebe os alimentos
até  que  se  projete  determinada  condição  ou  ao  final  de  certo  tempo,
circunstância em que a obrigação será extinta.

Nessa esteira, recentes julgados do Superior
Tribunal de Justiça:

DIREITO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE
DISSOLUÇÃO  DE  UNIÃO  ESTÁVEL.   ALIMENTOS
TRANSITÓRIOS. NECESSIDADE TRANSITÓRIA. CURSO
DE  MESTRADO.  DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL.
ACÓRDÃOS  DO  MESMO  TRIBUNAL.
INADMISSIBILIDADE.  1.  Ação  de  dissolução  de  união
estável, com pedido de alimentos,ajuizada em  28.03.2008,
da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao
Gabinete no dia 30.04.2013.2.  Alimentos transitórios - de
cunho resolúvel - são obrigações prestadas, notadamente
entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, em que o credor,
em regra pessoa com idade apta para o trabalho, necessita
dos  alimentos  apenas  até  que  se  projete  determinada
condição ou ao final de certo tempo, circunstância em que
a  obrigação  extinguir-se-á  automaticamente.  3.  Na
hipótese dos autos, o pagamento da mensalidade referente à
pós-graduação  era  possível,  no  curso  da  sociedade
conjugal, em razão da condição financeira do casal. 4. Após
a ruptura da sociedade conjugal, embora ex-companheira
exerça atividade laboral, seu salário tornou-se insuficiente
para arcar com os custos referentes ao mestrado, motivo
pelo  qual  são  devidos  alimentos  transitórios,  até  a
conclusão do curso de
pós-graduação.  5. A divergência entre julgados do mesmo
Tribunal não enseja recurso especial.  6.  Recurso especial
parcialmente  conhecido e  não provido.(REsp 1388955/RS,
Relatora  Ministra  Nancy  Andrigui,  DJe
29/11/2013).Destaquei.

Outra:

RECURSO  ESPECIAL  -  AÇÃO  DE  ALIMENTOS
DEDUZIDA EM FACE DE EX-CÔNJUGE - AUSÊNCIA DE
PEDIDO DE  FIXAÇÃO  DO  ENCARGO  NO DIVÓRCIO
LITIGIOSO  -  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  E
RENÚNCIA TÁCITA RECONHECIDAS NA SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU - MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO
FEITO,  SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART.  267,  VI,
DO CPC), PELO ACÓRDÃO LOCAL. INSURGÊNCIA DA
ALIMENTANDA.  1.  Tese  de  violação  ao  art.  1.704  do

11



Apelação Cível nº 0008804-86.2014.815.2001
Código  Civil.  Acolhimento.  Alimentos  não  pleiteados  por
ocasião do divórcio litigioso.
Requerimento  realizado  posteriormente.  Viabilidade.
Impossibilidade  jurídica  afastada.  Renúncia  tácita  não
caracterizada. 2. Não há falar-se em renúncia do direito aos
alimentos ante a simples inércia de seu exercício, porquanto
o ato abdicativo do direito deve ser expresso e inequívoco.
3.  Em atenção ao princípio da mútua assistência, mesmo
após  o  divórcio,  não  tendo  ocorrido  a  renúncia  aos
alimentos por parte do cônjuge que, em razão dos longos
anos de duração do  matrimônio,  não exercera  atividade
econômica,  se  vier  a  padecer  de  recursos  materiais,  por
não dispor de meios para suprir as próprias necessidades
vitais  (alimentos  necessários),  seja  por  incapacidade
laborativa, seja por insuficiência de bens, poderá requerê-
la de seu ex-consorte, desde que preenchidos os requisitos
legais. 4.  Recurso  especial  provido,  a  fim  de  afastar  a
impossibilidade  jurídica  do  pedido  e  determinar  que  o
magistrado de primeiro grau dê curso ao processo. (REsp
1073052/SC,  Relator  Ministro  Marco  Buzzi,  DJe
02/09/2013).

E:

RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
ALIMENTOS. CARÁTER PROVISÓRIO DA OBRIGAÇÃO.
CRITÉRIO  DE  RAZOABILIDADE.  ATENÇÃO  AO
BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. 1.  Admite-se
a  fixação  provisória  de  alimentos  quando,  rompida  a
relação matrimonial, necessita o ex-cônjuge alimentado de
período para adequar-se  à nova realidade profissional  e
financeira.  2.  É  princípio  do  direito  alimentar  que,
observado o caso concreto, tanto quanto possível, a pensão
seja fixada, considerando-se a capacidade do alimentante e
o  padrão  de  vida  propiciado  à  alimentada.3.  Recurso
especial desprovido. (REsp 1353941/RJ, Relatora Ministra
Nancy Andrigui, DJe 24/05/2013).

Desse modo,  para ser  acolhida a pretensão
de concessão de pensão alimentícia  à  recorrente,  ex-esposa do recorrido,  é
necessário  a  devida  comprovação  da  sua  necessidade,  impondo-se  a
demonstração de sua dependência econômica e incapacidade para arcar com o
próprio sustento, em observância ao art. 373, I, do CPC/2015.

Na  hipótese  em  comento,  compulsando
detidamente  todo  o  contexto  comprobatório  produzido,  observa-se  que  a
apelante  não  logrou  comprovar  sua  alegação  de  dependência  financeira,
impondo-se a manutenção da sentença.
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Com  efeito,  não  se  mostra  crível  a
necessidade de alimentos, eis que a requerente, ora apelante, separada de fato
do apelado desde 2010, somente pleiteou os alimentos em 2014, tendo provido
seu próprio sustento durante esses 04 (quatro) anos posteriores à separação.

Ademais,  a  própria  apelante  afirmou  que
possui  uma fonte de renda oriunda do benefício da aposentadoria,  além dos
aluguéis dos imóveis de propriedade do casal que estão sendo partilhados de
forma igualitária na presente ação. 

Por todas essas razões, e tudo mais que dos
autos  constam,  conheço  dos  recursos  para  lhes  NEGAR PROVIMENTO,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, (relator), o Exmo. Des. Luís Silvio Ramalho Júnior, e o
Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 

Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.
Marilene Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
29 de agosto de 2017.

Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Desembargador Relator

13


	Abraham Lincoln da Cunha Ramos
	Desembargador Relator

