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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013229-78.2015.815.0011.
ORIGEM: 4ª Vara de Família da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Vera Lúcia Vital Pereira.
ADVOGADO:  Luiz  Inácio  de  Araújo  Filho  (OAB/PB  nº  7.546)  e  Carlos  Pessoa  de  Aquino
(OAB/PB nº 5.146).
APELADO: Herden Sales Porto.
ADVOGADO: Daniel Dalônio Vilar Filho (OAB/PB nº 10.822).

EMENTA:  APELAÇÃO.  CAUTELAR  INCIDENTAL.  PRELIMINAR.
IMPUGNAÇÃO  AO  VALOR  ATRIBUÍDO  À  CAUSA  E  RECOLHIMENTO
INSUFICIENTE  DAS  CUSTAS.  IMPOSSIBILIDADE  DE  EXATIDÃO,  NO
INÍCIO DO FEITO, DO VALOR DA CONDENAÇÃO. PARTE IMPUGNANTE
QUE NÃO INDICA O MONTANTE QUE ENTENDE CORRETO.  REJEIÇÃO.
PRELIMINAR. CAUTELAR DE NATUREZA SATISFATIVA. POSSIBILIDADE.
NÃO VINCULAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIVÓRCIO
LITIGIOSO.  REGIME  DE  COMUNHÃO  PARCIAL  DE  BENS.  PLEITO
CAUTELAR DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE QUE É SÓCIO O EX-
CÔNJUGE E RECEBIMENTO DE LUCROS MENSAIS. PARTILHA QUE RECAI
SOMENTE SOBRE O VALOR, EM PECÚNIA, DAS COTAS PERTENCENTES
AO  CONSORTE.  DIREITO  NÃO ESTENDIDO AOS FRUTOS  CIVIS  E  AOS
LUCROS DAS PESSOAS JURÍDICAS. PATRIMÔNIO DO SÓCIO QUE NÃO SE
CONFUNDE COM O PATRIMÔNIO DA EMPRESA. NEGADO PROVIMENTO
AO APELO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. “Cabe a parte demandada, em entendendo incorreto o valor atribuído à causa,
apresentar  impugnação  ao  valor  da  causa,  observado  o  art.  261,  do  Código  de
Processo Civil,  indicando o montante, que no seu entendimento, seria o correto.”
(TJRS;  AI  0466438-11.2015.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Vigésima  Quinta  Câmara
Cível; Relª Desª Angela Maria Silveira; Julg. 19/04/2016; DJERS 11/05/2016)

2.  A natureza  satisfativa  não  obsta  o  conhecimento  e  processamento  da  medida
cautelar  pleiteada,  sendo,  inclusive,  dispensado  o  ajuizamento  da  ação  principal
nesses casos.

3. Na hipótese de o patrimônio de um dos cônjuges compreender cotas sociais de
sociedade limitada constituída no período da relação conjugal, o direito do consorte
se restringe à metade das cotas pertencentes ao outro, em pecúnia, sem que passe a
ser titular das referidas cotas, não sendo possível a partilha dos frutos civis, por se
tratarem de remuneração, e dos lucros decorrentes dos rendimentos da empresa.

4.  “É possível  a partilha de cotas de sociedade comercial  limitada adquiridas na
constância do casamento (analogicamente, da união estável), quando da dissolução
da convivência […] com a divisão das cotas sociais, o apelado terá direito somente à
metade das cotas integralizadas pela apelante na sociedade comercial, em pecúnia,
sem que passe a ostentar a qualidade de membro/sócio/administrador de referida



sociedade.” (Processo nº 20130910281615 (1046394), 5ª Turma Cível do TJDFT,
Rel. Maria Ivatônia. j. 13.09.2017, DJe 29.09.2017)

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0013229-78.2015.815.0011, em que figuram como partes Vera Lúcia Vital
Pereira e Herden Sales Porto.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação, rejeitar
as  preliminares  arguidas  nas  Contrarrazões  e,  no  mérito,  negar-lhe
provimento.

VOTO.

Vera  Lúcia  Vital  Pereira interpôs  Apelação contra  a  Sentença,  f.  99/100,
proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Campina Grande, nos autos
da Ação Cautelar por ela intentada em desfavor de  Herden Sales Porto, que julgou
improcedente o pedido que objetivava o repasse de 50% dos lucros mensais auferidos
pelas Empresas pertencentes a seu ex-marido, ora Apelado, ao fundamento de que o
cônjuge que não era sócio não possui direito de, após o divórcio, ingressar no quadro
societário apenas por ter recebido parte do valor referente às cotas sociais daquele que
já figurava como integrante da sociedade.

Em suas razões, f. 112/115, aduziu que todos os bens adquiridos na constância
do  casamento  devem  ser  indistintamente  divididos  à  proporção  de  50% para  cada
cônjuge, inclusive os lucros advindos de participações acionárias sociedades, pelo que
requereu o provimento do Apelo e a reforma da Sentença, para que o pedido cautelar
seja julgado procedente.

Contrarrazoando,  f.  208/222,  o Apelado impugnou,  preliminarmente,  o valor
atribuído à causa, sustentando, por esse motivo, o recolhimento insuficiente das custas
e,  ainda em sede prefacial,  defendeu a inadequação da via eleita  pela Apelante,  ao
argumento  de  que  o  pleito  cautelar  tem natureza  satisfativa  e  sequer  foi  objeto  do
pedido do processo principal (Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens).

No mérito, afirmou que a divisão do patrimônio do antigo casal não contemplou
o ingresso da Recorrente nos quadros societários das empresas que estão em seu nome,
resguardando-lhe tão somente o valor em pecúnia das cotas societárias, ressaltando que
o patrimônio da sociedade empresária não se confunde com o patrimônio dos sócios.

Pugnou,  ao  final,  pelo  acolhimento  das  questões  preliminares  ou,  caso
superadas,  pelo  desprovimento  do  Apelo  e  a  manutenção  da  Sentença  que  julgou
improcedente o pedido.

A Procuradoria de Justiça emitiu Parecer, f. 133/135, sem pronunciamento sobre
o  mérito  recursal,  por  entender  ausentes  os  requisitos  autorizadores  para  sua
intervenção obrigatória.

É o Relatório.

O Apelo é tempestivo e o preparo foi recolhido, f. 127/128, pelo que, presentes
os requisitos de admissibilidade, dele conheço.



Nos termos do art. 2911, do Código de Processo Civil, a toda causa será atribuído
um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato.

Não sendo hipótese de aplicação dos critérios listados no art.  2922,  do CPC,
deve o valor da causa ser equivalente ao da vantagem econômica pretendida3.

Os Tribunais de Justiça pátrios4 estão se posicionando no sentido de que cabe à
parte  demandada,  em  entendendo  incorreto  o  valor  atribuído  à  causa,  apresentar
impugnação, indicando o montante que, no seu entendimento, seria o correto.

Como a  pretensão  da  Autora,  ora  Apelante,  é  de  repasse  mensal  dos  lucros
auferidos pelas empresas do Promovido, ora Apelado, não era possível exigir que ela, na
Petição Inicial, apresentasse o valor exato da condenação. 

Dessa forma, como a Exordial atribuiu valor certo e determinado à causa, e o
Apelado, entendendo ser equivocado, deixou de indicar o montante que entende correto,
não há que se falar em recolhimento insuficiente das custas,  em consonância com a
legislação e entendimento acima exposados,  pelo que rejeito a primeira preliminar
arguida pelo Apelado.

O procedimento  cautelar,  nos  moldes  preconizados  pelo  CPC de  1973,  em
regra,  possuía  natureza  acessória,  porquanto  visava  garantir  a  eficácia  de  eventual
provimento jurisdicional a ser buscado em demanda futura, consoante dispunha o art.
796, do referido Diploma Legal.

No entanto, prevalece, na doutrina e jurisprudência, a compreensão de que há

1 Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente
aferível.

2 Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I – na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e
de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;
II –  na ação que tiver  por  objeto a  existência,  a  validade,  o  cumprimento,  a modificação,  a resolução,  a
resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;
III – na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;
IV – na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do
pedido;
V – na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;
VI – na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;
VII – na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;
VIII – na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

3 “Não sendo hipótese de aplicação do critério legal caberá ao autor descobrir o valor referente à vantagem
econômica que se busca com a demanda judicial. Basta verificar o valor econômico do bem da vida material
perseguido e indicá-lo como valor da causa. Não tendo o bem da vida valor econômico ou sendo esse valor
inestimável, caberá ao autor dar qualquer valor à causa, sendo nesse caso comum a utilização na praxe forense
da expressão 'meramente para fins fiscais'” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual
Civil. 6. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014).

4 AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.  PISO  NACIONAL  DO
MAGISTÉRIO. VALOR DA CAUSA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. A parte autora apresentou valor
certo e determinado à causa, em montante aproximado do que entende corresponderá ao valor da condenação.
Em se tratando de petição inicial é o que basta, não se podendo exigir que o demandante apresente o valor
exato da condenação, primeiro porque ainda não fixados os limites da condenação e, por complexidade inerente
a  realização  do  cálculo  face  a  natureza  da  matéria  envolvida,  além da  ausência  de  documentos  aptos  a
elaboração destes.  Cabe a parte demandada, em entendendo incorreto o valor atribuído à causa,  apresentar
impugnação ao valor da causa, observado o art. 261, do código de processo civil indicando o montante, que no
seu entendimento,  seria o  correto.  Agravo de instrumento provido.  (TJRS; AI 0466438-11.2015.8.21.7000;
Porto Alegre;  Vigésima Quinta  Câmara Cível;  Relª  Desª  Angela  Maria  Silveira;  Julg.  19/04/2016;  DJERS
11/05/2016).



feitos cautelares que ostentam legítima natureza satisfativa, isto é, buscam provimentos
que esgotam a pretensão do requerente, independentemente de haver ou não posterior
ajuizamento  da  ação  principal,  providência  que  se  torna  desnecessária,  consoante
entendimento  do Superior  Tribunal  de Justiça5 e  também dos Tribunais  de  Justiça6,
impondo, assim, a rejeição da segunda preliminar arguida nas Contrarrazões.

Passo ao mérito.

A Apelante foi casada com o Apelado em regime de comunhão parcial de bens,
conforme demonstra a Certidão de Casamento colacionada à f. 16, razão pela qual, nos
termos dos arts. 1.658 e 1.660, I, do Código Civil7, deverão ser partilhados entre eles os
bens adquiridos onerosamente na constância da relação matrimonial, ainda que só em
nome de um dos cônjuges, na proporção de 50% para cada.

O Apelado é proprietário  de 51% das  cotas  sociais  da Empresa Construtora
Martins e Porto Construções Ltda. e de 100% das cotas sociais da Empresa Herden
Sales Porto – ME, como se denota dos documentos de f. 157/190 e f. 192/231 dos autos
apensos, relativos à Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos e Partilha de Bens.

Na hipótese de o patrimônio de um dos cônjuges compreender cotas sociais de
sociedade  limitada  constituída  no  período  da  relação  conjugal,  é  assente  na

5 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA.
NATUREZA SATISFATIVA.  REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO.  AJUIZAMENTO DA AÇÃO
PRINCIPAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. É desnecessária a propositura de ação principal
quando a medida cautelar possui natureza satisfativa. 2. Quando o tratamento médico objeto da medida
cautelar foi satisfeito nos moldes pretendidos pela parte recorrida, torna-se desnecessária a propositura
de ação principal com idêntica causa de pedir e pedido. 3.  Agravo regimental desprovido.  (STJ; AgRg-
AREsp  670.289;  Proc.  2015/0041011-9;  GO;  Terceira  Turma;  Rel.  Min.  João  Otávio  de  Noronha;  DJE
11/05/2015)

6 AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MEDIDA  CAUTELAR.  NATUREZA  SATISFATIVA.  HIPÓTESE
EXCEPCIONAL.  INTERNAÇÃO  E  TRATAMENTO  COMPULSÓRIOS.  DEPENDENTE  QUÍMICO.
RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL.  O STJ reconheceu a natureza satisfativa das medidas
cautelares  em  medidas  excepcionais,  de  maneira  a  se  tornar  desnecessária  o  ajuizamento  de  ação
principal para dar prosseguimento ao feito. No âmbito da divisão de competências do SUS, é dever do
Município prestar assistência médica, bem como os tratamento correlatos, aos dependentes químicos. Recurso
provido.  (TJMG;  AI  1.0625.13.015411-9/001;  Rel.  Des.  Eduardo  Guimarães  Andrade;  Julg.  27/01/2015;
DJEMG 04/02/2015)

APELAÇÃO CÍVEL.  SEGUROS.  PLANO DE SAÚDE. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. NATUREZA
SATISFATIVA. ARTIGO 806 DO CPC.  Desnecessidade de ajuizamento da ação principal. Cobertura de
procedimento de transplante de céluas tronco. Liminar deferida. Fungibilidade entre as tutelas cautelar e
antecipatória. Apelo provido. (TJRS; AC 0003820-95.2015.8.21.7000; Porto Alegre; Sexta Câmara Cível; Relª
Desª Elisa Carpim Corrêa; Julg. 12/03/2015; DJERS 02/04/2015) 

AÇÃO  ORDINÁRIA.  AÇÃO  CAUTELAR.  PLANO  DE  SAÚDE.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
JULGAMENTO  POSTERIOR.  NECESSIDADE  DE  RATIFICAÇÃO.  NÃO  CONHECIMENTO  DO  2º
RECURSO.  LIMINAR  DEFERIDA.  TROCA  DE  GERADOR  DO  DESFIBRILADOR.  PREVISÃO
CONTRATUAL. ATO CIRÚRGICO REALIZADO. NATUREZA SATISFATIVA. DISPENSABILIDADE DA
AÇÃO  PRINCIPAL.  SENTENÇA MANTIDA.  Há  necessidade  de  ratificação  da  apelação,  em  caso  de
julgamento posterior de embargos de declaração, ainda que sejam rejeitados, sob pena de não conhecimento do
recurso.  É dispensável  o ajuizamento de demanda principal,  tendo em vista a natureza satisfativa da
pretensão do autor. (TJMG; APCV 1.0479.11.004814-3/001; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 10/09/2014;
DJEMG 18/09/2014)

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

Art. 1.660. Entram na comunhão:

I  –  os  bens adquiridos na constância  do casamento  por  título oneroso,  ainda que só em nome de um dos
cônjuges;



jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios que o direito do consorte se restringe à
metade das cotas pertencentes ao outro, em pecúnia, sem que passe a ser titular das
referidas  cotas,  não  sendo  possível  a  partilha  dos  frutos  civis,  por  se  tratarem  de
remuneração, e dos lucros decorrentes dos rendimentos da empresa8.

In casu, a Apelante requer que lhe seja garantido o direito de administrar ambas
as  Empresas  de  que o Apelado é  proprietário,  bem como que lhe seja  repassado o
percentual  de  50%  do  faturamento  mensal  das  Pessoas  Jurídicas,  em  patente
dissonância com o entendimento jurisprudencial supramencionado.

Não há que se confundir o patrimônio da empresa com o patrimônio do casal,
bem como a figura do cônjuge com a do sócio da empresa, sendo totalmente descabida

8 CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE
ESFORÇO  COMUM.  PARTILHA  DE  COTAS  SOCIAIS.  POSSIBILIDADE.  PARTILHA  DE
BENFEITORIAS  REALIZADAS  EM  IMÓVEL  PERTENCENTE  A  TERCEIRO.  IMPOSSIBILIDADE.
RECÁLCULO  DA  DISTRIBUIÇÃO  DOS  ÔNUS  SUCUMBENCIAIS.  INVIABILIDADE.  SENTENÇA
MANTIDA. 1 – Comprovada a existência de união e sua dissolução, imperativa a partilha igualitária de todos os
bens amealhados a título oneroso na constância da vida marital, pois ela é regida pelo regime da comunhão
parcial  de  bens,  sendo desnecessária  a  comprovação  da  participação  financeira  efetiva  ou  proporcional  de
quaisquer dos ex-conviventes na aquisição dos bens, visto haver presunção legal de que sua aquisição ocorreu
com esforço comum de ambos (Código Civil, artigo 1.725 e art. 5º da Lei Federal 9.278/96). 2 – Descabe a
rediscussão,  em  recurso  de  apelação,  sobre  o  período  da  união  estável  estabelecido  em  sentença  se  a
autora/apelante  concordou  em  reconhecer  em  audiência  de  conciliação,  instrução  e  julgamento  que  a
convivência se deu no mesmo período fixado pelo juiz sentenciante, restando decidida e preclusa a questão. 3 –
Cabia à autora/apelante comprovar que o imóvel de Santa Maria/DF foi vendido pelo réu/apelado para pretender
a condenação deste a ressarcir-lhe a metade do valor da suposta alienação, ônus do qual não se desincumbiu.
Ausente qualquer prova quanto à suposta venda do imóvel, correta a sentença em condenar a autora a partilhar
os direitos sobre o bem na proporção de 50% para cada parte e não em estabelecer o valor de R$ 40.000,00 para
que o réu a ressarcisse.  4 – É possível a partilha de cotas de sociedade comercial limitada adquiridas na
constância  do  casamento  (analogicamente,  da  união  estável),  quando  da  dissolução  da  convivência,
descabendo o pleito recursal para afastá-la da divisão. 4. 1 – O fato de o réu/apelado não ser contador e
nem exercer qualquer atividade nesse sentido e de a sócia da apelante não ter sido incluída na ação não
impede a partilha das cotas sociais, pois, segundo os ditames do Direito Empresarial, aplicável ao caso,
com a divisão das cotas sociais, o apelado terá direito somente à metade das cotas integralizadas pela
apelante  na  sociedade  comercial,  em  pecúnia,  sem  que  passe  a  ostentar  a  qualidade  de
membro/sócio/administrador de  referida  sociedade. 5  –  Inexistente  nos  autos  qualquer  prova  de  que  o
veículo Fiat Siena 2004 foi vendido por R$ 17.000,00 e não por R$ 26.400,00 como consta dos autos, descabido
o pleito da autora/apelante de reforma da sentença para ressarcir o réu somente na quantia de R$ 8.500,00. 6 –
Evidenciado que o veículo Fiat Fiesta 2007 foi adquirido durante a união estável e considerando que a primeira
parcela  relativa  ao  financiamento  foi  adimplida  pela  apelante  ainda  em seu  decorrer,  deve  ser  mantida  a
condenação  desta  a  ressarcir  o  réu  à  metade  do  valor  pago,  acrescida  de  juros  e  correção  monetária.  É
prescindível a comprovação de que o apelado pagou referida parcela ou de que o contrato de arrendamento
mercantil também estivesse em nome deste, pois há presunção de que a aquisição do referido bem se deu por
esforço comum do casal.  7 – Descabe determinar  a  partilha de supostas benfeitorias  realizadas em imóvel
pertencente a terceiro, pois, além de não terem sido cabalmente comprovadas pela autora, toda a construção feita
sobre um imóvel presume-se realizada pelo proprietário e à sua custa, até que o contrário seja provado, e tal
questionamento somente poderá ser feito na via judicial própria, já que o proprietário do bem não integrou a
relação processual, não se estendendo a ele os efeitos da coisa julgada. 8 – Se a autora restou sucumbente na
maior parte dos pedidos, deveria ela arcar com o pagamento das custas e dos honorários em maior proporção,
razão  por  que  se  mostra  incongruente  o  pedido  por  ela  deduzido  para  recálculo  da  distribuição  dos  ônus
sucumbenciais com fixação de uma proporção maior para o apelado. 8.1 – Ausente recurso do réu para alteração
dos ônus de sucumbência  em desfavor  da autora,  incabível  proceder-se  à  sua redistribuição nesta  segunda
instância  para  condená-la  a  arcar  com o pagamento da custas  e  honorários  em maior  proporção do que a
estabelecida na sentença sob pena de reformatio in pejus. 9 – Recurso conhecido e desprovido. (Processo nº
20130910281615 (1046394), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Maria Ivatônia. j. 13.09.2017, DJe 29.09.2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS EM FAVOR DO FILHO
MENOR DO CASAL. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR INTEMPESTIVO.
REJEIÇÃO. ART. 219 DO NCPC. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS. 2.  PARTILHA DE BEM
IMÓVEL  EDIFICADO  SOBRE  TERRENO  DE  TERCEIRO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DE  QUE  A
RESIDÊNCIA FOI  CONSTRUÍDA PELO  CASAL  NA CONSTÂNCIA DO  CASAMENTO.  3.  COTAS
SOCIAIS  E  BENS  DA  EMPRESA  DO  CÔNJUGE  VARÃO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  PARTILHA.
HIPÓTESE DE PARTILHA, POR METADE, DO VALOR DAS COTAS SOCIAIS. 4. ALIMENTOS. FILHA
MENOR DE IDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PRO LABORE QUE NÃO SE PRESTA
PARA DEMONSTRAR  OS  GANHOS  REAIS  DO  ALIMENTANTE.  MANUTENÇÃO  DA QUANTUM
ESTABELECIDO NA SENTENÇA. 1. Nos termos do art. 219 do NCPC, o prazo recursal deve ser contado



a partilha dos bens da sociedade e das próprias cotas sociais, mormente se considerada a
existência  de outro sócio,  terceiro  alheio  à presente  demanda,  f. 194,  mostrando-se
correta  tão somente  a partilha dos valores referentes às cotas  de que é proprietário o
Recorrido, tal como decidiu o Juízo, pelo que a Sentença não merece reparos.

Posto isso,  conhecida a Apelação e rejeitadas as preliminares arguidas nas
Contrarrazões, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 17 de abril  de 2018,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  participando  do  julgamento,  além deste
Relator,  o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. Presente à sessão o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

somente em dias úteis. 2. Descabe a partilha de imóvel edificado sobre terreno de propriedade dos genitores do
varão se inexiste prova que a construção tenha sido realizada pelo ex-casal na constância do casamento.  3.
Cabível a partilha, por metade, do valor das cotas sociais pertencentes ao cônjuge varão, de empresa
fundada  no  período  de  vigência  do  casamento,  tendo  por  base  o  balancete  vigente  por  ocasião  da
separação de fato do casal, considerando a impossibilidade de cessão prevista no art. 1.003 do Código Civil. 3.
Os  alimentos  devem ser  fixados  na  proporção  das  necessidades  do  reclamante  e  dos  recursos  da  pessoa
obrigada, observando-se o binômio necessidade-possibilidade. Segundo a Conclusão nº 37 do Centro de Estudos
deste Tribunal, é do alimentante o ônus da prova acerca da impossibilidade de prestar o valor postulado, situação
não demonstrada no caso concreto. Deve ser mantida a sentença que fixou os alimentos em valor razoável,
considerando  que  se  destinam  à  filha  menor  de  idade.  REJEITADA A PRELIMINAR  ARGUIDA NA
CONTRARRAZÕES  RECURSAIS.  APELAÇÃO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  (Apelação  Cível  nº
70071297915, 7ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Sandra Brisolara Medeiros. j. 26.04.2017, DJe 03.05.2017)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  DIVÓRCIO  LITIGIOSO  C/C  PEDIDO  DE  ALIMENTOS
PROVISÓRIOS. DECISÃO QUE ANALISA PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CPC/1973. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) EMENDA ÀS RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO DE
ALTERAÇÃO  DOS  ALIMENTOS  DESTINADOS  AOS  FILHOS.  IMPOSSIBILIDADE.  INOVAÇÃO
RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. 2) ALIMENTOS PROVISÓRIOS À EX CÔNJUGE. ESPOSA
QUE  SEMPRE  SE  DEDICOU  À  FAMÍLIA,  NÃO  CONCLUIU  O  ENSINO  MÉDIO.  ALIMENTOS
ARBITRADOS EM UM SALÁRIO MÍNIMO E MEIO,  SEM PRAZO DETERMINADO. REFORMA DA
DECISÃO,  NESTE  PONTO.  3)  PRETENSÃO  DE  MANUTENÇÃO  NA  POSSE  DE  VEÍCULO  DE
PROPRIEDADE  DE  EMPRESA PERTENCENTE  AO  CASAL.  PESSOA JURÍDICA QUE  NÃO  FAZ
PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL INSTAURADA E NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA DO
SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE.  4)  PEDIDO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO,  AVERBAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA E RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA NOS BENS MÓVEIS E
IMÓVEIS  DO  CASAL  E  DA  EMPRESA  LAYOUT  ARTES  GRÁFICAS  E  EDITORA  LTDA.
IMPOSSIBILIDADE.  EVENTUAL DIREITO DA AGRAVANTE NA PARTILHA RECAIRÁ APENAS
SOBRE  AS  COTAS  SOCIAIS  DA EMPRESA E  NÃO  SOBRE  BENS  DE  SUA PROPRIEDADE.
MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES AO CASAL. DESNECESSIDADE. ALIENAÇÃO QUE
DEPENDE DE SEU CONSENTIMENTO. (Processo nº 1478453-3, 11ª Câmara Cível do TJPR, Rel. Luciane R.
C. Ludovico. j. 18.11.2016, unânime, DJ 06.03.2017)


