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GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0040231-38.2013.815.2001
ORIGEM         : 3ª Vara de Família da Comarca da Capital
RELATOR       :Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE      : Flávio Lobo da Costa
ADVOGADA     : Lidyane Pereira Silva (OAB/PB 13.381)
APELADA        : Eudaci Dantas da Costa
ADVOGADO  : Marcos Antônio Dantas Carreiro (OAB/PB 9.573)

APELAÇÃO  CÍVEL –  Ação  de  busca  e
apreensão – Bens de uso pessoa do cônjuge
virago  -  Extinção –  Ação  de  divórcio  –
Sentença – Procedência – Perda de objeto
da  cautelar  –  Inocorrência  –  Sentença
cassada  –  Teoria  da  causa  madura  –
Aplicação  –  Julgamento  dos  pedidos
exordiais  –  Bens  de  uso  pessoal  –  Ex-
cônjuge – Insurgência do artigo 1.659, inciso
V do Código Civil - Procedência do pedido –
Provimento do recurso.

- A medida cautelar de entrega de bens de
uso  pessoal  tem  caráter  satisfativo  e
autônomo,  não  exigindo  o  ajuizamento  de
ação principal.

-  O  julgamento  da  ação  de  divórcio  não
provoca a perda superveniente do objeto da
ação cautelar.

-  Nos termos do art. 1.013, § 3º, do NCPC,
c/c a Teoria da causa madura, este Tribunal
está autorizado a julgar de logo os pedidos
do autor.
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- Os bens de uso pessoal dos cônjuges estão
excluídos da partilha no regime de comunhão
parcial  de  bens,  conforme  prevê  o  artigo
1.659, inciso V, do Código Civil. 

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  votação unânime,  cassar  a
sentença e, em atenção à teoria da causa madura, dar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator e da súmula do julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por
FLÁVIO LOBO DA COSTA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 3ª Vara de Família da Comarca da Capital que, nos autos da ação de busca
e apreensão, ajuizada em face de EUDACI DANTAS DA COSTA, julgou extinto
o processo por perda de objeto, em razão do julgamento da ação de divórcio,
tombada sob o nº 0008804-86.2014.815.2001, na qual as partes pretendiam a
decretação do divórcio e a partilha dos bens.

Nas  razões  recursais  de  fls.  105/109,  o
recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, uma vez
que, não obstante o julgamento da ação de divórcio, seus bens pessoais, tais
como:  carteira  de  identidade,  CPF,  carta  de  benefício  do  INSS,  diversas
camisas e calças, além de documentos de escritura pública de bens imóveis,
nunca foram entregues em juízo. 

Pugna pelo provimento do recurso para que
seja determinado a entrega dos seus bens pessoais.

Contrarrazões ao apelo, às fls. 111/112.

Instada a se pronunciar, a Douta Procurado-
ria de Justiça opinou pelo prosseguimento do recurso, sem pronunciar-se sobre
o mérito, porquanto ausente interesse público que torne necessária a interven-
ção Ministerial (fl.121).

É o relatório.

VOTO
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Porque  presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de medida cautelar de entrega de
bens de uso pessoal proposta pelo apelante em face da apelada, com o fim de
obter decreto jurisdicional que lhe assegure a entrega dos bens de seu uso
pessoal, os quais se encontram no domicílio da recorrida.

Na inicial, alegou o recorrente que deixou o
lar  conjugal  sem  levar  consigo  os  seguintes  bens  pessoais:  carteira  de
identidade, CPF, carta de benefício do INSS, diversas camisas e calças, além
de documentos de escritura pública de bens imóveis.

O pedido do autor estava amparado no artigo
888, do Código de Processo Civil de 1973, o qual estabelecia, “in verbis”:

Art. 888. O juiz poderá ordenar ou autorizar, na pendência
da ação principal ou antes de sua propositura:

(omissis)

II - a entrega de bens de uso pessoal do cônjuge e dos 
filhos;

O magistrado de primeiro grau entendeu, em
razão da sentença proferida nos autos da ação de divórcio,  que a presente
demanda se tratava de cautelar preparatória e que era evidente a perda de
objeto  desta  ação,  o  que  levou  à  extinção  do  processo  sem resolução  de
mérito, com fulcro no art. 267, VI, do CPC/1973.

Ocorre  que,  a  presente  medida  provisional
ajuizada pelo recorrente na vigência do Código de Processo Civil de 1973, não
possui  caráter  de natureza cautelar,  uma vez que possui  tutela  jurisdicional
autônoma, totalmente independente da ação principal. 

Sobre a matéria,  é importante considerar  a
lição do Professor CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA1. Confira-se:

“No  direito  brasileiro,  os  artigos  888 e  889 do  CPC
cuidam da matéria relativa ao regramento legislativo das
ações provisionais.  O problema é equacionado mediante
um processo formalmente sumário e autônomo, vale dizer,
despegado da necessidade de propositura futura de uma
demanda dita principal, ao contrário do que sucede com
as típicas ações cautelares”. 

1In  A urgência e o Direito de Família, artigo publica na Academia Brasileira de Direito Processual Civil.
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Na mesma direção, o ensinamento de  LUIZ
GUILHERME MARINONI2:

“As  medidas  do  art.  888 do  CPC não  se  destinam  a
assegurar a efetividade de outra tutela ou mesmo de uma
situação jurídica tutelável. Nelas não há instrumentalidade
ou referibilidade assecuratória a uma tutela do direito ou a
uma situação tutelável. Por isto, não se baseiam em perigo
de dano e não tem como pressuposto o fumus boni iuris.
É  evidente  que  a  entrega  de  bens  não  se  destina  a
assegurar o direito à dissolução do casamento ou mesmo
a acautelar  uma situação jurídica tutelável  mediante  a
dissolução do casamento. A medida de entrega de bens
realiza o direito à obtenção dos bens e, assim, a situação
jurídica  que  lhe  é  subjacente  é  tutelada  e  não
assegurada”.  Sem grifos no original.

Desse modo, tem-se que a medida prevista
na  antiga  legislação  processual  busca  tão  somente  oferecer  provisório  e
limitado acesso do requerente à moradia para que possa apoderar-se de seus
bens pessoais.

Com  efeito,  as  hipóteses  previstas  no  art.
888, do CPC/1973, tendem à regulação de uma relação jurídica material, sem
dependência a outro processo, dito principal. A existência de outro processo é,
pois,  irrelevante,  uma vez  que a  sentença proferida  no  processo de  cunho
provisional  não  está  condicionada  a  sentença  da  demanda  principal,  como
ocorreria na espécie de ação cautelar. 

Assim,  pelos  fundamentos  expostos,  a
sentença deve ser cassada.

Nos termos do art.  1.013,  § 3º,  do NCPC,
estando a causa madura para julgamento e tendo o apelante colacionado ao
recurso apelatório a documentação faltante,  este Tribunal  está autorizado a
julgar de logo os pedidos do autor. Confira-se o citado dispositivo legal:

“Art.  1013.   A  apelação  devolverá  ao  tribunal  o
conhecimento da matéria impugnada.
(...)
§  3o  Se  o  processo  estiver  em  condições  de  imediato
julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito
quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
II  -  decretar  a  nulidade  da  sentença  por  não  ser  ela
congruente  com  os  limites  do  pedido  ou  da  causa  de
pedir;

2In Curso de Processo Civil III: Processo Cautelar. São Paulo: Editora RT, 2008.
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III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos,
hipótese em que poderá julgá-lo;
IV  -  decretar  a  nulidade  de  sentença  por  falta  de
fundamentação.”

“In  casu”,  o  autor  narra  que  deixou  o  lar
conjugal sem levar consigo os seguintes bens pessoais: carteira de identidade,
CPF,  carta  de  benefício  do  INSS,  diversas  camisas  e  calças,  além  de
documentos de escritura pública de bens imóveis,  requerendo, desse modo,
que seja determinado a entrega dos referidos bens.

O pedido deve ser acolhido.

Isto porque, as partes eram casadas sob o
regime de comunhão parcial de bens (conforme se observa à fl. 13, dos autos
da ação de divórcio que tramita junto a esta ação) e, como se sabe, no regime
mencionado, não se inclui na partilha os objetos pessoais. 

É o que se extrai dos artigos 1.658 e 1.659,
do Código Civil. Confira-se:

"Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-
se  os  bens  que  sobrevierem ao casal,  na  constância  do
casamento,  com  as  exceção  dos  artigos  seguintes.

Art.  1.659.  Excluem-se  da  comunhão:

(...)

V -  os  bens de uso pessoal,  os  livros  e  instrumentos  de
profissão;" 

Assim,  conforme  restou  consignado,  não
pode o recorrente ser privado de ter acesso aos seus bens de uso pessoal,
quais sejam, carteira de identidade, CPF, cartão do INSS, camisas e calças,
sendo certo que estes bens não são passíveis de divisão. 

Com essas  considerações,  desconstituo a
sentença recorrida  e,  consequentemente,  nos  termos  da  Teoria  da  Causa
madura  c/c  art.  1013,  §3º,  do  NCPC, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
julgando procedentes os pedidos deduzidos na exordial, determinando a busca
e apreensão dos bens de uso pessoal do apelante, discriminado às fls. 106/107
dos autos. A diligência deve ser cumprida por meio de oficial de justiça.

Expeça-se  o  devido  mandado  de  busca  e
apreensão, que deverá ser acompanhado da cópia do rol das fls. 106/107.
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 Em  consequência,  inverto  o  ônus
sucumbencial, fixando os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo
a sua exigibilidade, nos termos do art. 98,§3º, do CPC/2015.

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.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator 
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