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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelações Cíveis nº. 0002574-47.2015.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Luciana Mangueira Vaz – Adv. Eduardo Sérgio S. Medeiros 
(OAB-PB 9.599)

Apelante: Janicláudio Barbosa de Macedo – Adv. Ivoneide Porfírio dos 
Santos Queiroz (OAB 15.845)

Apelados: Os recorrentes

EMENTA: APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO
PEDIDO. RECURSO DA AUTORA IMPUGNANDO
QUE  NÃO  HOUVE  ESFORÇO  COMUM  EM
RELAÇÃO  AOS  BENS  ADQUIRIDOS  NA
CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO.  MAJORAÇÃO DA
PENSÃO  DESTINADA  AO  FILHO.  APELAÇÃO
DO  DEMANDADO.  PARTILHA  DE  TODOS  O
BENS  E  GUARDA  COMPARTILHADA.
INSURREIÇÃO.  ANÁLISE  CONJUNTO  DOS
RECURSOS.  BENS  ADQUIRIDOS  NA
CONSTÂNCIA  DA  UNIÃO  ESTÁVEL.
COMUNICAÇÃO.  GUARDA  COMPARTILHADA
DA  MENOR.  MEDIDA  INADEQUADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.  PROVIMENTO
PARCIAL DOS RECURSOS.

- Determina o art. 1.725 do Código Civil que
na união estável, salvo contrato escrito entre
os  companheiros,  aplica-se  às  relações
patrimoniais,  no  que  couber  o  regime  da
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comunhão  parcial  de  bens.  Neste  sentido,
entram na comunhão os bens  adquiridos  na
constância  da  união  por  título  oneroso  de
trabalho  ou  despesa  anterior,  constituindo
direito à parte,  a divisão igualitária do bens
adquiridos durante a união estável.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do
autor a prova dos fatos constitutivos do seu
direito, e do réu a prova dos fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito daquele.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em dar provimento parcial aos

apelos.

RELATÓRIO

Luciana  Mangueira  Vaz e  Janicláudio  Barbosa  de
Macedo interpuseram apelações contra a sentença do Juízo de Direito da
2ª Vara da Família da Comarca de Campina Grande que, nos autos da
Ação  de Reconhecimento  e  Dissolução  de  União  Estável, julgou
parcialmente procedente o pedido.

Do histórico dos fatos, verifica-se que a Autora ajuizou a
demanda alegando que, no final da segunda quinzena do mês de 2008,
iniciou um namoro com o Demandado e passaram a convier como unidade
familiar, de forma pública e notória, tendo, desse relacionamento, advindo
um filho  de  nome  Lucas  Gabriel  Mangueira  de  Macedo  e  que  a  casa
residencial  e  o  automóvel  Fiat/Idea  2009  foram  bens  adquiridos  com
recursos  exclusivos  da  Promovente,  fruto  da  meação  do  casamento
anterior e de empréstimo pessoal,  enquanto que a moto XRE 300 não
seria de interesse dela.
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Aduziu que, no início do relacionamento tudo andava bem,
mais  posteriormente  o  demandado  passou  a  assumir  uma  postura
agressiva  e  possessiva,  inclusive  com  agressões  físicas,  morais  e
psicológica, sendo alvo de difamação até o ambiente de trabalho, tendo
que registrar ocorrência na Delegacia Especializada da Mulher buscando a
preservação da sua integridade, e ajuizou uma ação cautelar inominada
de separação de corpus.

Na sentença (fls. 238/245), a Magistrada, ao fundamento de
que a união estável restou caracterizada nos autos, os bens adquiridos na
constância do relacionamento devem ser compartilhados equitativamente,
não se aplica a guarda compartilhada quando não atende ao interesse do
menor;  e  que  são  devidos  alimentos  ao  filho  menor  do  casal,  em
montante  que  atenda  ao  binômio  necessidade  possibilidade,  julgou
parcialmente  procedente  o  pedido  para,  reconhecendo  a  união  estável
havido entre as partes, declarar a sua dissolução e, procedendo a partilha,
estabeleceu que, em relação ao veículo Fiat/Idea, caberá ao Promovido
metade do valor das parcelas adimplidas durante a união estável; no que
diz respeito à motocicleta,  aplicou o mesmo raciocínio para a partilha,
cabendo Promovido metade do valor das parcelas adimplidas durante o
relacionamento, e para tanto determinou expedição de ofícios aos órgãos
cadastrais; o filho menor do casal ficará sob a guarda da genitora, com
direito de visita assegurado ao pai da criança, o qual será responsável
pela pensão alimentícia no importe de 50% do salário-mínimo.

Reconheceu a sucumbência recíproca e arbitrou honorários,
devidos entre si,  em 10% sobre o valor  da causa,  não tendo definido
condenação em custas processuais em face do deferimento da gratuidade
processual para ambas as partes.

Opostos embargos de declaração (fls. 247/252), o recurso
foi parcialmente acolhido na decisão de fl. 263v, para isentar as partes de
pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões recursais da Autora (fls. 253/258), alegou que o
apelado  nunca  contribui  financeiramente  para  aquisição  de  quaisquer
bens, visto que percebia uma renda mensal de R$ 350,00 (trezentos e
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cinquenta reais)  como auxiliar  de laboratório  e  R$ 500,00 (quinhentos
reais) como operador de caixa na faculdade Maurício de Nassau, fato este
corroborado pelos depoimentos testemunhais de Maria de Araújo e Maria
do Socorro Pessoa de Barros.

Arguiu que o art. 1.659 do CC exclui da comunhão comum
os  bens  que  cada  cônjuge  possuía  antes  da  casar,  os  adquiridos  por
doação  ou sucessão,  e  aqueles  adquiridos  com valores  exclusivamente
pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares, e
que, no caso, o Recorrido não comprovou a sua participação financeira na
compra de bens na constância da união estável, com esforço comum, para
ter direito à meação.

Aduziu que a pensão alimentícia fixada em favor do filho
menor em meio salário-mínimo não dá para as despesas básicas, e nem
mesmo para o plano de saúde do filho, e por isso deveria ser majorada.

Pugnou pelo provimento do recurso para que fosse excluído
da partilha em favor do apelado o veículo Fiat/idea, e majorada a pensão
alimentícia, para um salário-mínimo, ou no mínimo 70% desse valor.

Nas razões recursais do Demandado (fls. 286/295), alegou
que nos autos restou demonstrado que a união estável  teve início  em
25/08/2008, quando passaram a conviver como família, de forma pública
e notória, e que a sentença também deve ser reformada em relação a
guarda unilateral do filho menor, para admitir a guarda compartilhada.

Aduziu que durante toda a relação familiar dispôs de esforço
comum  para  aquisição  dos  bens  discutidos  nos  autos,  e  que  as
declarações de imposto de renda demonstram as despesas efetivadas com
reformas,  que  totalizaram  R$  20.000,00  dos  anos  de  2011  a  2013,
constantes dos autos, inclusive com a venda do veículo Renaut/Clio, para
compra do Fiat/Idea, e por isso teria direito a partilha tanto do imóvel
residencial quanto do automóvel.

Pugnou  pelo  provimento  do  recurso  para  que  fosse
reformada a  sentença,  garantido  o  direito  a  partilha  dos  bens  móveis
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adquiridos na constância da união estável.

Contrarrazões  à  Apelação  de  Luciana  Mangueira  Vaz  (fls.
296/305).

Contrarrazões à Apelação de Janicláudio Barbosa de Macedo
(fls. 308/314).

A  Procuradoria  de  Justiça,  com  vista  dos  autos  (fls.
328/335),  emitiu  Parecer  opinando  que  seja  reconhecido  como  termo
inicial da união estável o ano de 2009 e, em consequência, excluído o
imóvel  residencial  da  partilha  comum  e  inclusão  do  veículo,  móveis
presentes na casa e benfeitorias.

Quanto à pensão alimentícia, entendeu que a hipótese dos
autos seria de manter em 50% do salário-mínimo e guarda unilateral, por
ser a hipótese que resguarda os interesse da criança.

É o relatório.

V O T O

Sentença publicada em 07 de junho de 2015 (fls. 238/245),
portanto se submete aos regramentos do CPC/1973, principalmente no
que diz respeito aos honorários de sucumbência.

A Autora pleiteia no seu recurso a reforma da sentença para
que fique com a totalidade do imóvel residencial e o veículo Fiat, bem
assim que seja majorada a pensão alimentícia, arguindo que não houve
esforço comum para aquisição desses bens, visto que o demandado não
contribuía com valores para aquisição.

Devido as arguições dos recursos impugnarem as mesmas
questões, período inicial da união estável, partilha dos bens no período da
união, esforço comum de ambos, guarda do filho e pensão alimentícia,
faço análise conjunta dos recursos.
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O Demandado/apelante  pleiteia  que o  reconhecimento  da
união estável seja a partir do dia 28/08/2008, e quanto à partilha, que
sejam divididos todos os bens, aduzindo que houve esforço comum na
construção  do  patrimônio  do  casal,  e  que  a  guarda  do  filho  seja
compartilhada.

Todavia, o documento que o demandado tenta demonstrar o
termo inicial da união estável, o Contrato de Experiência, fls. 160/162,
não  é  convincente,  visto  que,  além  de  ter  sido  produzidos  por  ele
promovido,  o  simples  fato  de  contar  no  preâmbulo  o  endereço  do
contratante como sendo a Rua João Bezerra Paz, nº 155, ainda que consta
com  residência  o  mesmo  endereço  da  Autora,  não  é  prova  cabal  de
existência de união estável. Observe que na qualificação do Apelante no
mencionado documento não consta a sua situação de convivente em união
estável.

O documento para atestar existência de união estável seria
aquele que demonstra que as partes convivem com finalidade de constituir
família, e no caso dos autos, temos a Declaração de fl. 77 do processo, no
qual  a  Autora/Apelante  informou  que  conviva  em união  estável  desde
20/06/2009, e nela consta a assinatura do Promovido.

Acrescente-se  que  a  prova  produzida  em  audiência  foi
contundente no sentido de que a união estável  do casal  teve início no
primeiro semestre do ano de 2009, o que corrobora com o documento
referido.

Nesse particular, o fato de constar na inicial que o namoro
teve início em agosto de 2008 não pode ser admitido como uma confissão
da parte, visto que, ouvida em juízo, afirmou que passaram a conviver em
união estável no início de 2009.

Ademais, ainda que se considere que a união estável tenha
se iniciado, de fato, em 2008, a compra do imóvel residencial foi efetivada
com  valores  proveniente  da  partilha  do  divórcio  da  Promovente,  fato
sobejamento  comprovado  com  documentos,  e  as  reformas  no  imóvel
foram  promovidas  com  empréstimo  efetiva  pela  Autora,  também
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comprovado  por  documento,  portanto,  mais  do  que  justa  a  sentença,
restando  claro  que  o  imóvel  não  se  comunga  no  patrimônio  a  ser
partilhado.

Quanto à alegação da Autora/Apelante de que o Demandado
não contribui para a constituição do patrimônio família, entendo que tal
alegação não prospera, haja vista que nos autos restou demonstrado que
o  Promovido  auferia  renda  com  seu  trabalho,  embora  de  baixa
remuneração, mas que não afasta a direito à patilha dos bens adquiridos
na constância da relação.

É sabido que, sendo reconhecida a união estável, em caso
de  dissolução,  os  bens  adquiridos  na  sua  constância  pelos  consortes
devem ser divididos igualitariamente, aplicando-se a regra estatuída no
art. 1.725 e 1.662 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.

“Art.  1.662.  No  regime  da  comunhão  parcial,
presumem-se  adquiridos  na  constância  do
casamento os bens móveis, quando não se provar
que o foram em data anterior.”

Resta  evidente,  segundo  a  interpretação  do  dispositivo
referido, que são partilhados os bens adquiridos na constância da união
estável.

Neste sentido, esta Egrégia Câmara assim decidiu, em caso
semelhante,  pois  se  tratava  de  casamento,  num  julgado  de  minha
relatoria:

EMENTA:  AÇÃO  DE  MEAÇÃO  DE  BENS.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  INSURREIÇÃO.
PRELIMINARES  REJEITADAS.  MÓVEL  ADQUIRIDO
NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COMUNICAÇÃO

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                    



Processo nº. 0002574-47.2015.815.0011

DOS  BENS.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  -
Determina o art. 1.660 do Código Civil que entram
na comunhão os bens adquiridos na constância do
casamento  por  título  oneroso  de  trabalho  ou
despesa  anterior;  -  Constitui  direito  à  parte,  a
divisão igualitária  do imóvel  adquirido durante o
casamento.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo Nº 00004215820088150311, 3ª Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  MARCOS
CAVALCANTI  DE  ALBUQUERQUE  ,  j.  em  21-03-
2017)

Quanto aos demais bens (veículo, motocicleta, reforma na
residência  e  bens  domésticos),  entendo  que  as  razões  do
Demandado/Recorrente possuem embasamento.

Neste particular, o parecer do Ministério Público foi enfático
ao recorrente, por entender que todos os bens adquiridos na constância
da união estável devem ser partilhados, não sendo necessário para trato
prova do esforço comum para justificar a divisão igualitária.

Sob esse aspecto, constata-se que a moto e as reformas na
residência foram fruto da união estável, devendo serem divididas de forma
igualitária,  enquanto  que  os  bens  domésticos,  pelo  fato  de  que  o
Demandado foi residir no imóvel da autora e que não apresentou prova de
aquisição, não devem ser partilhados.

Nesse  particular,  cabia  ao  demandado  a  comprovação  do
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, nos termos
do art. 373, II, do CPC/2015, o que não foi demonstrado nos autos.

Art. 373, II, do CPC
É  ônus  do  autor  a  prova  dos  fatos
constitutivos do seu direito, e do réu a prova
dos  fatos  impeditivos,  modificativos  ou
extintivos do direito daquele.

Quanto  ao  veículo  Idea,  restou  incontroverso  que  foi
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adquirido  em 2011,  porém, o  automóvel  Clio  Hatch foi  utilizado  como
parte  da  compra,  o  qual  pertencia  à  Autora  e  foi  vendido  por  R$
22.890,00,  fl.  128,  valor  este  exclusivo  da  Promovente  que  deve  ser
computado na partilha de forma atualizada pela correção monetária.

Ademais, somente a diferença deve ser submetida à partilha
de 50% para cada, e considerando o valor atual do automóvel Idea, e não
o  valor  líquido  de  R$  16.472,40,  como  pretende  o  Recorrente,
notadamente por considerar que a desvalorização de veículos é constante
com o uso e com o passar dos anos.

No  tocante  ao  pleito  do  Demandado,  de  reforma  da
sentença em relação à guarda compartilhada, entendo que, considerando
a idade da criança, o mais salutar para seu desenvolvimento, no momento
seria permanecer com a guarda da mãe e o direito do visita do genitor,
exatamente como estabelecido na sentença e que, para tanto, concorda o
Ministério Público.

Por fim, no que diz respeito à pensão alimentícia, entendo
que o juízo arbitrou o valor dos alimentos com prudente razoabilidade,
atendendo ao binômio necessidade e possibilidade.

Portanto, não vislumbro razão plausível para majoração ou
redução dos alimentos fixados em favor do filho menor.

Nos  autos,  restou demonstrado que a  união estável  teve
início no final do ano de 2009 e perdurou até o ano de 2014, exatamente
o período que foi reconhecido na sentença e que é assente o Ministério
Público, o que demonstra a partilha dos bens incidência somente sobre os
que foram adquiridos na constância da união estável.

Ante o exposto, dou provimento parcial aos Recursos  para
reformar a sentença, admitindo que cada parte terá direito a 50% dos
bens/valores  correspondes a  motocicleta,  da diferença na aquisição do
veículo Idea, deduzida o valor do Renout Clio que pertencia à Promovente,
que foi vendido em 2011 por R$ 22.890,00, e que não entra na partilha,
bem assim a  metade  dos  valores  equivalentes  às  reformas  no  imóvel
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residencial.

A partilha deverá levar em consideração o valor atual dos
veículos,  que,  havendo  discordância  nos  valores  por  eles  atribuído,
deverão ser submetidos a avaliação, ficando com a Promovente o imóvel e
o  veículo,  e  computado  os  R$  22.890,00,  atualizados,  referente  ao
automóvel  que  pertencia  à  Autora,  e  a  motocicleta  ficará  com  o
demandado, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento  os

Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de

Albuquerque  –  Relator,  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  e  o

Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para

substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá

e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r
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