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ACÓRDÃO
APELAÇÃO N. 0025384-02.2011.815.2001
ORIGEM :  Juízo da 1ª Vara de Família da Capital
RELATOR    :  Desembargador João Alves da Silva
APELANTE : Erick Tavares da Silva Júnior e Surama Rocha Tavares (Adv. André Araújo

Pires – OAB/PB 14.188)
APELADO    : Erick Tavares da Silva (Adv. Carmen Rachel Dantas Mayer – OAB/PB 8.432)

APELAÇÃO.  PRELIMINAR  DE  NÃO  CONHECIMENTO.
SUPOSTA  INFRAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
REJEIÇÃO. MÉRITO. DIVÓRCIO CONSENSUAL. OBRIGAÇÃO
DE  CUSTEAR  OS  EMOLUMENTOS  DECORRENTES  DA
TRANSFERÊNCIA  DE  IMÓVEL  PARA  O  FILHO,  COM
USUFRUTO PARA A MÃE. ÔNUS NÃO FIXADO NO ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ART. 14, DA LEI Nº 6.15/73.
OBRIGAÇÃO  QUE  RECAI  SOBRE  O  INTERESSADO
REQUERENTE,  NO  CASO,  OS  AUTORES.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

Considerando a própria simplicidade da sentença e da discussão
posta nos autos, o recurso não reclamar argumentação dilatada ou
aprimorada para a impugnação da decisão, já que a controvérsia
reside apenas em interpretar os termos do acordo e definir se há ou
não a obrigação de o recorrido pagar os emolumentos decorrentes
da transferência do bem imóvel. Preliminar rejeitada.

Restando acordado que o cônjuge varão deveria arcar apenas com a
quitação do imóvel financiado e não havendo definição quanto a
responsabilidade  pelo  pagamento  dos  emolumentos  para  a
transferência do imóvel, impositiva a manutenção da sentença que
indeferiu a pretensão veiculada pela varoa e seu filho, no sentido
de imputar ao varão tal obrigação. Inteligência do art. 14, da Lei nº
6.015/73. 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de



Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar
provimento ao recurso, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 128.

Relatório

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, com
resolução  do  mérito,  o  cumprimento  de  sentença  lançada  em  sede  de  ação  divórcio
consensual, apontando o integral adimplemento das obrigações assumidas na sentença.

Na decisão, o magistrado registrou o pagamento integral do débito
de natureza alimentar, bem como consignou que o réu não se comprometeu a efetuar o
pagamento dos custos com transferência do bem imóvel para a esposa.

Inconformados,  recorrem  os  autores  aduzindo  que  os  termos  do
acordo firmado entre os ex-cônjuges deixa clara a responsabilidade do cônjuge varão de
custear não apenas a quitação do financiamento do bem imóvel, mas também quanto ao
procedimento de escritura e registro do bem em nome do filho do casal, com usufruto
vitalício para a mãe. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para determinar que a
escritura e o registro do imóvel seja realizado pelo recorrido.

Em sede de contrarrazões, o promovido ventila preliminar de não
conhecimento do recurso, defendendo a ausência de impugnação específica aos termos da
sentença. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público opinou pela rejeição da
preliminar e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Registre-se, de antemão, que a preliminar de infração ao princípio da
dialeticidade  não  merece  acolhida.  É  que  a  própria  simplicidade  da  sentença  e  da
discussão não reclama argumentação aprimorada, já que reside apenas em interpretar os
termos do acordo e definir se há ou não a obrigação de o recorrido pagar os emolumentos
decorrentes da transferência do bem imóvel. Isto posto, rejeito a preliminar de inexistência
de impugnação específica, eis que o recurso preenche referido requisito.

A  controvérsia  devolvida  à  Corte  é  de  simples  solução,  não
merecendo  maiores  digressões,  já  que,  reitere-se,  reside  em  definir  se  no  acordo
homologado judicialmente restou consignada a responsabilidade do cônjuge varão para
custear o pagamento das despesas com emolumentos para a transferência do imóvel para
o nome de seu filho, com usufruto para a esposa. Para melhor compreensão, transcreve-se
o trecho do texto que provocou o conflito:

“O apartamento de nº 401,  localizado na rua José Ricardo M de



Moraes, s/n, Jardim Cidade Universitária, Edifício Residencial João
Gabriel,  João  Pessoa-PB,  com  promessa  e  compra  e  venda  não
quitada, possuindo um débito aproximado de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais),  (contrato em anexo doc.  nº  05),  devendo todo o saldo
devedor,  ficar  sob  a  responsabilidade  do  Cônjuge  Varão,  até  a
liquidação total do financiamento, quando deverá se escriturado e
registrado em nome do filho do casal com usufruto vitalício da mãe
Surama Rocha Tavares”. (grifou-se)

Embora insistam os recorrentes, não há como deduzir que o acordo
impôs  ao  demandado/recorrido  a  obrigação  cumulativa  de  custear  a  quitação  do
financiamento e efetuar o pagamento dos emolumentos decorrentes de escritura e registro
do bem em nome do filho. 

O que se percebe é que houve uma lacuna na avença, deixando de
indicar quem seria o responsável pela obrigação reclamada. Neste contexto, penso que
recai sobre o interessado, no caso o proprietário do bem, Sr. Erick Tavares da Silva Júnior, a
responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos, a teor do que se extrai do art. 14, da
Lei nº 6.015/73:

“Art. 14. As custas devidas aos oficiais do registro, pelos atos que
praticarem, incumbirão aos interessados que os requererem e serão
pagas no ato do requerimento ou no da apresentação do título”.

Assim, impossível imputar ao cônjuge varão a obrigação reclamada,
até  porque  não  há  dúvida  quanto  à  vontade  explícita  no  acordo  homologado
judicialmente, tampouco pesa sobre ele provas dos vícios de consentimento.

Expostas  estas  considerações,  rejeito  a  preliminar  de  não
conhecimento do recurso e, no mérito, nego provimento à apelação. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Exmo.  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,
Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal



de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de março de 2018.

João Pessoa, 26 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
                      Relator


