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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0000388-59.2016.8.15.1161.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Santana dos Garrotes.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
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EMENTA:  AÇÃO DE DIVÓRCIO. DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO CIVIL.
PROCEDÊNCIA.  PARTILHA  DE  IMÓVEL.  APELAÇÃO  DO  CÔNJUGE
VARÃO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. DESFAZIMENTO DA
SOCIEDADE  CONJUGAL.  MEAÇÃO  PATRIMONIAL.  PRETENSÕES
DISSOCIADAS. ART. 1.581, DO CÓDIGO CIVIL. ENUNCIADO N. 197, DA
SÚMULA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  PRINCÍPIO  DA
CONGRUÊNCIA. PROLAÇÃO DE DECISÃO DE NATUREZA DIVERSA DA
PRETENSÃO DEDUZIDA PELAS PARTES. NULIDADE DO CAPÍTULO DA
SENTENÇA.  ART.  490  E  492,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
PROVIMENTO.

1.  A pretensão  de  dissolução  do  casamento  civil  pelo  divórcio  não  está
necessariamente associada à partilha dos bens de propriedade comum do casal, de
modo  que  a  garantia  dos  direitos  da  personalidade  da  pessoa  humana  não  está
subordinada à tutela jurídica do direito patrimonial. Inteligência do  art.  1.581, do
Código Civil, e do Enunciado n. 197, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2.  Ante a imperatividade da observância do princípio da congruência, disposto no
art. 490 e 492, do Código de Processo Civil, é nulo o capítulo da sentença em que,
conquanto não haja  sido pedida a partilha,  é  ordenado o adimplemento de valor
pecuniário  a  título  de  meação  patrimonial,  posto  que  é  vedado  ao  juiz  proferir
decisão de natureza diversa da pretensão deduzida pelas partes.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação n.
0000388-59.2016.8.15.1161, em que figura como Apelante Cícero Alves da Silva e
como Apelada Valdenir Izidro Pereira Alves.

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  e  dar-lhe
provimento.

VOTO.

Cícero Alves da Silva interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Santana dos Garrotes, f. 25/27, nos autos da
Ação de Divórcio por ele proposta em desfavor de Valdenir Izidro Pereira Alves,
em que foi julgado procedente o pedido, decretando a dissolução do casamento civil



estabelecido  entre  as  partes  e  condenando  o  Apelante  ao  pagamento  de  pensão
alimentícia  em favor  das  suas filhas  menores no importe  de 19% (dezenove por
cento) do valor de um salário mínimo, a ser adimplida no dia 30 de cada mês, e de
R$  14.500,00  (quatorze  mil  e  quinhentos  reais)  à  Apelada,  a  título  de  meação
patrimonial, ao fundamento de que restou incontroverso na Audiência, Termo de f.
24,  o  dever  de  adimplemento  da  obrigação  alimentar  pelo  Cônjuge  Varão  e  a
existência  da  copropriedade de um imóvel  adquirido pelo casal,  no valor  de R$
29.000,00 (vinte e nove mil reais), na constância da sociedade conjugal, constituída
sob o regime  de  comunhão parcial  de bens,  razão pela  qual  é  devida  a  partilha
equânime do bem comum.

Em  suas  Razões,  f.  28/31, alegou  que  a  Decisão  do  Juízo  de  1º.  Grau
exorbitou a pretensão deduzida na presente Ação de Divórcio, porquanto a partilha
do imóvel não foi pedida por qualquer das partes que integram a lide, de modo que a
controvérsia  acerca  da  propriedade  do  bem  não  foi  submetida  ao  contraditório
havido  na  instrução  processual,  pugnando  pela  anulação  do  referido  capítulo  da
Sentença e pelo provimento do Apelo, para que não haja condenação pecuniária a
título de meação patrimonial.

Intimada, f. 34-v, a Apelada não apresentou contrarrazões, f. 35.

A Procuradoria de Justiça, f. 40/42, opinou pelo desprovimento do Apelo, ao
argumento de que a  partilha  consubstancia  mero efeito  da  dissolução da relação
marital, devendo contemplar todo o acervo patrimonial comum.

É o Relatório.

O  Apelo  é  tempestivo  e  dispensado  de  preparo,  porquanto  concedido  o
benefício da gratuidade da justiça ao Apelante, f. 14, razão pela qual, presente os
demais requisitos de admissibilidade recursal, dele conheço.

Verifica-se nos  autos  que a  pretensão deduzida pelo Apelante  na Petição
Inicial, f. 06, adstringiu-se, tão somente, à decretação da dissolução do casamento
civil estabelecido entre as partes.

O Código Civil,  em seu art. 1.5811, e o Enunciado n. 197, da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça2,  dissociam a pretensão de dissolução do casamento
civil pelo divórcio da partilha dos bens de propriedade comum do casal, de modo
que a garantia dos direitos da personalidade da pessoa humana não está subordinada
à tutela jurídica do direito patrimonial3.

1 Código Civil, Art. 1.581. O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens.

2 “A Lei  nº 6.515/77, em seu art.  40, § 2º,  admite que a partilha de bens não ocorra no mesmo
momento do divórcio, o que é confirmado no art. 1.581 do Código Civil e na Súmula nº 197/STJ:
"O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens’”. (STJ, AgRg no REsp
1327644/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/05/2014,
DJe 22/05/2014).

3 CIVIL.  DIVORCIO INDIRETO (POR CONVERSÃO).  REQUISITOS PARA DEFERIMENTO.
PRÉVIA PARTILHA DE BENS. INEXIGIBILIDADE. NOVA PERSPECTIVA DO DIREITO DE
FAMÍLIA.  ARTS.  1.580  E  1.581  DO  CC/02.  1.  A  regulamentação  das  ações  de  estado,  na
perspectiva  contemporânea  do  fenômeno  familiar,  afasta-se  da  tutela  do  direito  essencialmente
patrimonial,  ganhando  autonomia  e  devendo ser  interpretada  com vistas  à  realização  ampla  da
dignidade  da pessoa  humana.  2.  A tutela  jurídica do direito  patrimonial,  por  sua  vez,  deve ser



O Código de Processo Civil, nos art. 490 e 4924, consubstancia o Princípio
da Congruência, ao dispor ser vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da
pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do
que  lhe  foi  demandado,  devendo  haver  a  resolução  do  mérito  acolhendo  ou
rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes.

Na lide em julgamento, considerando que a partilha não integra a pretensão
deduzida  pelo  Apelante,  ante  a  imperatividade  da  observância  do  Princípio  da
Congruência,  deve  ser  declarado  nulo  o  capítulo  em  que  foi  determinada  a
condenação ao pagamento de valor pecuniário a título de meação patrimonial.

Conquanto haja sido discutido na Audiência, Termo de f. 24, a quem caberia
a propriedade de um suposto imóvel adquirido conjuntamente pelas partes, a matéria
não foi submetida ao contraditório havido na instrução processual, não havendo nos
autos  qualquer  referência  ao  citado  bem,  nem sequer  informações  quanto  à  sua
localização.

Posto isso, conhecido o Apelo, dou-lhe provimento para anular o capítulo
da Sentença em que houve a condenação do Apelante  ao pagamento de R$
14.500,00  (quatorze  mil  e  quinhentos  reais)  à  Apelada,  a  título  de  meação
patrimonial, mantendo a Decisão em seus demais termos.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 26 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão o Excelentíssimo Promotor de Justiça convoca-
do Dr. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

atendida por meio de vias próprias e independentes, desobstruindo o caminho para a realização do
direito fundamental de busca da felicidade. 3. O divórcio, em qualquer modalidade, na forma como
regulamentada  pelo  CC/02,  está  sujeito  ao  requisito  único  do  transcurso  do  tempo.  4.  Recurso
especial conhecido e não provido. (STJ, REsp 1281236/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 19/03/2013, DJe 26/03/2013).

4 Código de Processo Civil, Art. 490.  O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou
em parte, os pedidos formulados pelas partes.
[…]
Art. 492.  É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a
parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.


