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ORIGEM               : 5ª Vara de Família da Comarca de Campina Grande
RELATOR           :  Exmo.  Dr.  Marcos  Coelho  de  Salles  (Juiz  convocado 
para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes)
1º APELANTE : Janicleide Guimarães Felipe da Silva
ADVOGADO       : Tânio Abílio de Albuquerque Viana
2º APELANTE : José Ribamar Barbosa da Silva
ADVOGADO       : Marluce Gonçalves da Rocha
APELADO             : Os mesmos

APELAÇÕES  CÍVEIS. AÇÃO  DE  DIVÓRCIO. 
CASAMENTO  EM  REGIME  DE  COMUNHÃO 
PARCIAL  DE  BENS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL. 
INCONFORMISMO  DA 1ª  APELANTE,  ARGUINDO 
SER A SENTENÇA EXTRA PETITA. JUÍZO, TODAVIA, 
QUE DECIDIU DE ACORDO COM O PLEITO INICIAL. 
CELEUMA QUE  PERSISTE  SOBRE  A PARTILHA DE 
IMÓVEL  ADQUIRIDO  DURANTE  A  UNIÃO 
CONJUGAL.  BEM  ADQUIRIDO  A  PARTIR  DE 
DOAÇÃO  DO  GENITOR  DO  PROMOVIDO. 
EXCLUSÃO  DA  COMUNHÃO.   ALIMENTOS  EM 
BENEFÍCIO  DE  EX-MULHER.    PESSOA JOVEM  E 
CAPACITADA  PARA  EXERCÍCIO  DE  ATIVIDADE 
LABORATIVA.  DEVER ALIMENTAR MANTIDO POR 
PRAZO  DETERMINADO.   DESPROVIMENTO  DO 
PRIMEIRO APELO E PROVIMENTO PARCIAL DO 
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SEGUNDO APELO. 

-  O Magistrado não está obrigado a decidir a demanda 
exatamente  conforme  solicitado  pelas  partes,  estando 
apenas vinculado ao pedido no sentido de verificar  a 
sua  procedência  ou  não,  declinando  os  motivos  e 
fundamentos da sua decisão.

- Excluem-se da comunhão os bens que sobrevierem ao 
casal na constância do casamento por doação a um dos 
cônjuges realizada por seu genitor. Inteligência do art. 
1.659, inc. I, do Código Civil.

- Em se tratando da obrigação alimentar que decorre da 
mútua  assistência  prestada  pelos  cônjuges,  deve-se 
observar  um  prazo  razoável  para  que  o  alimentado, 
quando  possua  capacidade  laborativa,  se  estabeleça 
financeiramente,  retornando  ao  mercado  de  trabalho, 
para  que  se  evite  a  inércia  de  um em detrimento  da 
sobrecarga do outro.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

ACORDA a  egrégia  Terceira  Câmara  Especializada 
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar 
provimento ao 1º apelo e  dar provimento parcial ao segundo apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por  Janicleide 
Guimarães Felipe da Silva e José Ribamar Barbosa da Silva  desafiando 
sentença proferida, fls. 220/226, pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Família 
da Comarca de Campina Grande, nos autos da Ação de Divórcio,  ajuizada 
pela primeira apelante.
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A sentença  combatida  julgou  procedente  em  parte  o 
pedido inicial, para decretar “o divórcio de Janicleide Guimarães Felipe da Silva  
e  José  Ribamar Barbosa  da Silva,  com a alteração do nome da varoa,  Janicleide  
Guimarães Felipe, e a regulamentação dos alimentos e da massa patrimonial”.

No  decisum  vergastado,  restou  fixado  para  a  autora  a 
título de alimentos a quantia de 1,5 (um vírgula cinco) salários mínimos a 
ser pago pelo  senhor José Ribamar Barbosa da Silva, segundo apelante. 

Em razões recursais, fls. 231/235, a autora, ora primeira 
apelante,  sustenta  que  os  147,9  (cento  e  quarenta  e  sete  vírgula  nove) 
hectares da Fazenda Riacho do Meio também devem ser objeto da partilha, 
porquanto não há   provas de que o bem decorreu de doação do genitor do 
promovido.  Assevera  ainda que a  sentença foi  extra  petita por  não ter  o 
magistrado a quo julgado de acordo com o que foi efetivamente pedido. 

O promovido também recorre (fls.236/242) arguindo que 
os alimentos arbitrados em favor da autora fere frontalmente os ditames 
legais,  pois  esta  “é pessoa jovem,  com várias  habilidades  para  o  trabalho,  tais  
como: é habilitada para dirigir carro e moto, tem curso de técnica em consultório  
dentário,  manicure,  habilidade  comercial,  tendo  ainda,  habilidade  no  ramo  de  
culinária,  cuja,  exerce  com um irmão num bar de  propriedade deste”.  Por fim, 
requer o provimento do recurso para exonerá-lo do encargo alimentício. 

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  267/270  e  271/274, 
pela promovente e promovido, respectivamente.

Parecer  Ministerial  encartado  às  fls.  281/285  opinando 
pelo desprovimento do primeiro apelo e provimento parcial  do segundo 
recurso apelatório, apenas para que seja fixado termo certo na fixação de 
alimentos em favor da promovente.

É o relatório.

V O T O     

Exmo. Dr. Marcos Coelho de Salles – Juiz convocado

Relatam  os  autos  que  a  promovente   Janicleide 
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Guimarães Felipe da Silva ajuizou Ação de Divórcio em desfavor de José 
Ribamar Barbosa da Silva, pleiteando a decretação do divórcio do casal, a 
fixação  de  alimentos  em seu  favor  e  de  sua  filha  e  a  partilha  dos  bens 
indicados na inicial. 

O  juiz  sentenciante  julgou  parcialmente  procedente  a 
pretensão autoral  para decretar “o divórcio de Janicleide Guimarães Felipe da  
Silva e José Ribamar Barbosa da Silva, com a alteração do nome da varoa, Janicleide  
Guimarães  Felipe,  e  a  regulamentação  dos  alimentos  e  da  massa  patrimonial”,  
fixando para a autora a título de alimentos a quantia de 1,5 (um vírgula 
cinco) salários mínimos a ser pago pelo promovido.

É contra essa decisão que se insurgem ambas as partes.

A  matéria  devolvida  pelos  recursos  voluntários  diz 
respeito tão somente à pretensão da primeira apelante em ver partilhado 
147,9 (cento e quarenta e sete vírgula nove) hectares da Fazenda Riacho do 
Meio,  porquanto  não  há  provas  de  que  o  bem  decorreu  de  doação  do 
genitor do promovido e o pleito do promovido de exoneração dos alimentos 
arbitrados em favor da autora, considerando que esta  “é pessoa jovem, com  
várias habilidades para o trabalho, tais como: é habilitada para dirigir carro e moto,  
tem curso de técnica em consultório dentário, manicure, habilidade comercial, tendo  
ainda, habilidade no ramo de culinária,  cuja,  exerce com um irmão num bar de  
propriedade deste”.

Pois bem.

Inicialmente,  verifico  que  a  promovente  alega  que  a 
sentença foi extra petita, por não ter realizado a partilha dos bens nos moldes 
propostos na inicial.

Ocorre que, o Magistrado não está obrigado a decidir a 
demanda  exatamente  conforme  solicitado  pelas  partes,  estando  apenas 
vinculado  ao  pedido  no  sentido  de  verificar  a  sua  procedência  ou  não, 
declinando os motivos e fundamentos da sua decisão.

Em caso semelhante decidiu o Tribunal de Justiça de São 
Paulo:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  PARTILHA.  PROCEDÊNCIA 
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PARCIAL.  INCONFORMISMO  DA  REQUERIDA,  ARGUINDO 
NULIDADE  DA  R.  SENTENÇA,  PORQUE  EXTRA  PETITA. 
JUÍZO,  TODAVIA,  QUE  DECIDIU  DE  ACORDO  COM  O 
PLEITO INICIAL. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PROVA DA 
TITULARIDADE  DOS  BENS  QUE  AFIRMA  A  APELANTE, 
FORAM SONEGADOS PELO AUTOR SENTENÇA MANTIDA 
RECURSO IMPROVIDO. (TJSP;  APL 0003779-32.2009.8.26.0168; 
Ac.  7443337;  Dracena; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. 
Des. José Joaquim dos Santos; Julg. 25/03/2014; DJESP 01/04/2014)

Analisando detidamente os autos, verifico que a porção 
de  terra  questionada pela  promovente  (147,9  hectares)  foi  adquirida  por 
meio  de  doação  em  dinheiro  efetuada  pelo  genitor  do  promovido, 
consoante se extrai do confronto da escritura pública de compra e venda de 
fls.  14/15,  datada  de  20/08/2002,  e  das  declarações  de  imposto  de  renda 
encartadas às fls. 43 e 83, referente ao exercício 2003, data bem anterior ao 
ajuizamento  da  presente  demanda,  19  de  abril  de  2013,  o  que  afasta, 
inclusive, eventual intuito de prejudicar a autora.

Assim, considerando que a área foi adquirida por força 
de doação do genitor para o filho, deve ficar fora da partilha, não havendo o 
que ser modificado na sentença neste ponto, por enquadrar-se a hipótese no 
disposto no art. 1.659, inc. I, do Código Civil, verbis:

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem,  
na constância do casamento,  por doação ou sucessão, e os sub-rogados  
em seu lugar;

Nesse sentido:

DIREITO DE FAMÍLIA.  Reconhecimento  e  dissolução  de  união 
estável com pedido de alimentos e regulamentação de guarda da 
filha  menor.  Celeuma  que  subsiste  somente  no  que  toca  à 
partilha  dos  bens.  Presunção  de  esforço  comum  derruída. 
Apresentação de prova, pelo apelado, que demonstra ter o bem 
sido  recebido  a  partir  de  doação  de  seu  genitor. Quanto  ao 
segundo imóvel, cuja divisão foi também almejada pela apelante, 
ausência  de  comprovação  sequer  acerca  da  sua  propriedade  e 
aquisição.  Partilha  indevida.  Recursos  improvidos.  (TJSC;  AC 
2013.012881-0;  Lages;  Quarta  Câmara de  Direito Civil;  Rel.  Des. 
Eládio Torret Rocha; Julg. 16/05/2013; DJSC 24/05/2013; Pág. 225)
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APELAÇÃO  CÍVEL.  Ação  de  reconhecimento  e  dissolução  de 
união  estável.  Partilha  de  bens.  Alegação de  que  o  imóvel  fora 
adquirido onerosamente durante a constância da união. Ausência 
de  provas.  Sentença  parcialmente  procedente.  Inconformismo. 
Imóvel doado pelo genitor do varão. Incomunicabilidade. Autora 
que  não  se  desincumbiu  de  seu  ônus  probatório.  Sentença 
mantida. Recurso conhecido e não provido. Os bens doados a um 
dos conviventes, durante o período da união, só será incluído na 
meação  se  houver  demonstração  cabal  de  que  tal  doação 
beneficiaria a ambas as partes. (TJSC; AC 2010.020094-8; Palhoça; 
Quarta  Câmara  de  Direito  Civil;  Rel.  Des.  Victor  Ferreira;  Julg. 
11/07/2011; DJSC 27/07/2011; Pág. 214)

No que diz respeito à pensão alimentícia, considero que 
a autora/apelada é jovem, com pouco mais  38 (trinta e oito) anos de idade e 
não há qualquer informação acerca da impossibilidade de exercer atividade 
laborativa que lhe permita manter a si própria.

Observo outrossim, que o casamento durou cerca de 20 
(vinte)  anos,  tendo  a  promovente  se  dedicado  durante  longo  período  a 
cuidar dos afazeres domésticos, donde se conclui que há uma dificuldade 
inicial da sua recolocação no mercado de trabalho. 

Por outro lado, tenho que o encargo alimentar não pode 
estimular o ócio ou impor obrigação temporalmente indefinida quando os 
conviventes têm condições de prover a própria subsistência.

Desta  forma,  considero  que  à  autora  deve  ser 
assegurado  pensionamento  por  tempo  razoável,  suficiente  a  conseguir 
colocação  profissional,  adequado  ao  seu  grau  de  instrução  e  às  suas 
habilidades. 

Julgando casos  semelhantes,  vejamos a  jurisprudência 
pátria:

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS EM BENEFÍCIO DE EX-
MULHER.  AÇÃO  DE  EXONERAÇÃO.  PROCEDÊNCIA EM  1º 
GRAU.  INCONFORMISMO  DA  ALIMENTADA. 
IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O AUTOSSUSTENTO. PARCIAL 
ACOLHIMENTO. DEVER ALIMENTAR MANTIDO POR PRAZO 
DETERMINADO. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR 
AO  BINÔMIO  NECESSIDADE  E  POSSIBILIDADE.  RECURSO 
PARCIALMENTE  PROVIDO.  Devem  ser  mantidos 
transitoriamente os alimentos em benefício de ex-esposa com o 
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fim  de  evitar  repentina  ruptura  de  suas  condições  de  vida  e 
conceder-lhe tempo para adaptar-se à nova realidade, em valor 
proporcional ao binômio necessidade e possibilidade. (TJSC; AC 
2013.009684-3; Guaramirim; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. 
Des.  Antônio  do  Rêgo  Monteiro  Rocha;  Julg.  18/09/2014;  DJSC 
25/09/2014; Pág. 114)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EX-ESPOSA. SUCUMBÊNCIA. 
1.  Observado o binômio possibilidade-necessidade, justifica-se, 
no caso, o pagamento temporário de alimentos à ex-esposa, por 
prazo  -  02  anos  -  razoável  para  o  seu  retorno  ao  mercado  de 
trabalho.  2.  A  definição  dos  alimentos  em  valor  inferior  ao 
postulado  não  caracteriza  sucumbência  recíproca.  (TJDF;  Rec 
2011.01.1.223784-4;  Ac.  765.301;  Quarta  Turma  Cível;  Rel.  Des. 
Fernando Habibe; DJDFTE 10/03/2014; Pág. 73)

AÇÃO  DE  EXONERAÇÃO  DE  ALIMENTOS.  EX-ESPOSA. 
POSSIBILIDADE  E  NECESSIDADE.  ALIMENTADA.  PESSOA 
JOVEM  E  CAPACITADA  PARA  EXERCÍCIO  DE  ATIVIDADE 
LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE. 
Em se tratando da  obrigação  alimentar  que  decorre  da  mútua 
assistência prestada pelos cônjuges, deve-se observar um prazo 
razoável  para  que  o  alimentado,  quando  possua  capacidade 
laborativa, se estabeleça financeiramente, retornando ao mercado 
de trabalho, para que se evite a inércia de um em detrimento da 
sobrecarga  do  outro. (TJMG;  APCV  1.0701.12.019804-2/001;  Rel. 
Des. Duarte de Paula; Julg. 21/08/2014; DJEMG 28/08/2014)

Diante  disso,  mantenho  o  encargo  alimentar  pelo 
período de 03 (três)  anos a contar do julgamento deste recurso no valor 
arbitrado na sentença, qual seja,  1,5 (um vírgula cinco) salários mínimos, 
por  atender  ao  binômio  necessidade  e  possibilidade,  ficando  extinta  a 
obrigação alimentar após esse prazo. 

Com essas  considerações,  NEGO PROVIMENTO AO 
PRIMEIRO APELO E DOU PROVIMENTO PARCIAL AO SEGUNDO, 
para manter o encargo alimentar pelo período de 03 (três) anos a contar do 
julgamento deste recurso, no valor arbitrado na sentença, qual seja, 1,5 (um 
vírgula cinco) salários mínimos, ficando extinta a obrigação alimentar após 
esse prazo. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
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Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 02 
de dezembro de 2014, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, conforme certidão de 
julgamento de fl. 298. Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado com jurisdição limitada para substituir 
o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Sr. Dr. Francisco Paula Lavor, Promotor de Justiça 
convocado.

Gabinete no TJPB, em João Pessoa, 04 de dezembro de 
2014.

Dr. Marcos Coelho de Salles
     Juiz convocado/Relator
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