
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL (Processo nº 0062519-43.2014.815.2001)
RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE : Tarcísio Soares de Morais
ADVOGADO : Renan Ramos Regis (OAB/PB 19.325)
APELADO : Sebia Formiga Bandeira de Morais
ADVOGADO : Lucrécia Formiga Bandeira (OAB/PB 7.879) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  Direito  de  família.  Divórcio.  Regime  de
comunhão  parcial  de  bens.  Direitos  sobre  imóvel  objeto  de
arrendamento residencial.  Patrimônio comum relativo ao total
das prestações quitadas ao longo da vigência do regime de
bens. Divisão em partes iguais. Apelação desprovida. 

-  O valor total  das parcelas pagas em razão de contrato de
arrendamento residencial, considerando-se o período em que
vigorou  o  regime  da  comunhão  parcial  de  bens,  constitui  o
patrimônio comum do casal e, desta forma, deve ser dividido
em partes iguais, cabendo a cada um o equivalente a 50% das
prestações adimplidas ao longo daquele tempo;

- Apelação desprovida.

VISTOS,  RELATADOS e DISCUTIDOS estes  autos,  em que são
partes as acima identificadas.

ACORDA a 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  Tarcísio  Soares  de
Morais  em face da sentença proferida pelo  Juiz da 1a Vara de Família da Capital, que
decretou o divórcio entre o recorrente e a apelada,  Sebia Formiga Bandeira de Morais,
impondo àquele o dever de prestar alimentos à filha do casal, no importe de 20% sobre os
seus rendimentos, sem prejuízo do pagamento do plano de saúde, com a meação das
parcelas  adimplidas  em função  da  aquisição  de  um imóvel,  bem como  a  divisão  do
veículo, na proporção de 50% para cada (fs. 53/55). 
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Em suas razões, informa que ao longo da relação conjugal, firmada
sob o regime de comunhão parcial de bens, foi adquirido o imóvel localizado na Rua João
Vieira Carneiro, n. 980, Edifício Acre, bloco B, apt. 401, Bairro dos Estados, nesta Capital,
em razão do qual foi feito um financiamento junto à Caixa Econômica Federal (CEF), já
tendo sido pagas, ao tempo da apelação, 170 parcelas de um total de 180.

Destaca que nenhuma das partes reside no imóvel, que se encontra
alugado a um terceiro, cujo aluguel é utilizado para a quitação do financiamento referido. 

Neste contexto, alega que, ao contrário da divisão do valor referente
ao total das parcelas já adimplidas, seria mais razoável que o imóvel fosse colocado à
venda e que o resultado financeiro do negócio fosse partilhado entre ambos, à proporção
de 50% para cada. 

Com base  nisso,  requer  o  provimento  do  apelo  para  reformar-se
parcialmente a sentença, a fim de que “seja determinada a venda e divisão” do citado
imóvel, “após sua quitação, à proporção de 50% para cada uma das partes litigantes” (fs.
27/34). 

A recorrida destaca que, por ocasião da audiência,  “discordou da
proporcionalidade”, ao passo em que o apelante “não se manifestou contrário”, de modo
que  devem-se  ter  como  aceitos  os  fatos  não  contestados,  o  que  implicaria  no  não
conhecimento do recurso. No mérito, destaca que a relação terminou no ano de 2015 e
que, desde então, ela vem arcando com o pagamento do financiamento, razão pela qual
pugna pela manutenção da sentença, a fim de que apenas as parcelas adimplidas sejam
rateadas (fs. 36/38). 

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  se  abstém  de  opinar  sobre  a
pretensão  recursal,  reconhecendo  inexistir  qualquer  interesse  público  primário  que
justifique a atuação na condição de custus legis (f. 42/44).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Deve-se negar provimento à apelação. 

I – DA PRELIMINAR

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante possui interesse
recursal, porquanto se insurge contra o capítulo da sentença que determinou a divisão
das parcelas já quitadas, ao passo em que ele postula a meação do valor a ser obtido em
eventual venda do apartamento, motivo por que rejeito a preliminar suscitada. 

II – MÉRITO

Em que pese o inconformismo do apelante, a sua pretensão não
merece acolhida, posto que o regime da comunhão parcial de bens (f. 07) impõe a divisão
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em partes iguais do patrimônio adquirido a título oneroso na constância do casamento,
nos termos do art. 1.658 c/c art. 1.660, I1, do CC.

Pelo  que  consta  dos  autos,  a  propriedade  do  imóvel  é  da  CEF,
conforme estipulado no contrato de arrendamento residencial, com opção de compra (f.
11), de maneira que, neste contexto, o patrimônio comum equivale à soma das parcelas
pagas durante a relação matrimonial. 

Logo,  considerando-se  o  regime  de  bens,  alternativa  não  resta
senão a manutenção da sentença, cabendo a cada um o correspondente a 50% do que
foi pago até o momento da dissolução do regime de bens, nos moldes do art. 1.5762 do
CC. 

Em casos análogos, assim decidiu este Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DE  DIVÓRCIO CUMULADA
COM  ALIMENTOS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
IRRESIGNAÇÃO.  PRIMEIRO  APELO.  NECESSIDADE  DE
INCLUSÃO  NA  PARTILHA  DE  PARCELAS  PAGAS
DURANTE  A  VIGÊNCIA  DO  CASAMENTO  DE  BEM
FINANCIADO EM  MOMENTO  ANTERIOR.  SEGUNDO
APELO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA.
VALOR  ESTIPULADO  LEVANDO  EM  CONSIDERAÇÃO  AS
CONDIÇÕES DO ALIMENTANTE E A NECESSIDADE DOS
ALIMENTANDOS.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DA
IMPOSSIBILIDADE  DE  ARCAR  COM  A  PENSÃO.
VENCIMENTOS  DA GENITORA MUITO  ÁQUEM DAQUELE
PERCEBIDO  PELO  GENITOR.  VALOR  DOS  ALIMENTOS
MANTIDOS.  REFORMA  PARCIAL  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  PRIMEIRO  APELO  E
DESPROVIMENTO DO SEGUNDO APELO.
Quando  o  bem  é  adquirido  por  intermédio  de
financiamento,  devem  ser  partilhados  os  valores
correspondentes as prestações pagas durante o convívio
mútuo  e  consequente  vigência  do  regime  de  bens.  [...]3

(grifo nosso)

DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE PARTILHA DE BEM APÓS
DECRETAÇÃO JUDICIAL  DE DIVÓRCIO.  EXISTÊNCIA DE
UM ÚNICO BEM IMÓVEL,  OBJETO DE ARRENDAMENTO

1Art.  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;
2Art. 1.576. A separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade recíproca e ao regime de
bens.
Parágrafo  único.  O procedimento  judicial  da  separação  caberá  somente  aos  cônjuges,  e,  no  caso  de
incapacidade, serão representados pelo curador, pelo ascendente ou pelo irmão.
3(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00577551420148152001, 3ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES , j. em 16-05-2017) 
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RESIDENCIAL  NA  CONSTÂNCIA  DO  CASAMENTO.
PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM NO PERÍODO ENTRE
A  ASSINATURA  DO  CONTRATO  E  A  SEPARAÇÃO
JUDICIAL.  PARTILHA  REALIZADA  SOBRE OS VALORES
PAGOS ATÉ A SEPARAÇÃO JUDICIAL, NA PROPORÇÃO
DE  CINQUENTA  POR  CENTO  PARA  CADA  CÔNJUGE.
POSSE LEGÍTIMA DO IMÓVEL E DIREITO DE COMPRA AO
FINAL.  TITULARIDADE  DO  AUTOR.  REFORMA  DA
SENTENÇA.  NECESSIDADE.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO.
A  teor  do  artigo  1.658  do  Código  Civil,  no  regime  de
comunhão  parcial,  comunicam-se  os  bens  que
sobrevierem ao casal,  na constância do casamento,  não
sendo  o  caso  de  partilhar  bem  imóvel  que  não  é  de
propriedade do casal.
Não há presunção de esforço comum após a separação
judicial, por ser este o marco do fim do regime de bens,
nos termos do art. 1.576 do CC.
Considerando  a  separação  judicial  em  15.02.2006,  até  esta
data presumem-se pagas pelo casal as taxas de arrendamento,
sendo este o marco final  a ser considerado para alcançar o
valor  sobre  o  qual  deve  recair  a  partilha,  na  proporção  de
cinquenta por cento para cada cônjuge.
Não  é  possível  assegurar  a  permanência  da  Apelante  no
imóvel,  tampouco  a  aquisição  da  parte  do  cônjuge  Apelado
após a quitação total do contrato, tendo em vista que apenas o
recorrido figura como arrendatário do bem junto à CAIXA e a
posse  de  fato  pela  Apelante  é  mera  liberalidade  do
arrendatário,  o  qual,  para  todos os  fins  de  Direito,  detém a
posse legítima do bem por força do contrato de arrendamento
residencial4. (grifo nosso)

III – DISPOSITIVO 

Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nego provimento ao apelo.

Em atenção  ao  enunciado  administrativo  n.  75 do  STJ,  deixo  de
condenar  o  apelante  em  honorários  sucumbenciais  recursais,  tendo  em  vista  que  a
sentença foi publicada antes de 18/03/16 (f. 55). 

É o voto.
João Pessoa, 19 de abril de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator

4(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00085224820148152001, 1ª Câmara Especializada Cível,
Relator DA DESEMBARGADORA MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j. em 18-10-
2016)
5Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível
o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.
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