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reconhecimento e dissolução de união estável
com partilha de bens -  Preliminares – Inépcia
da inicial  e litigância de má-fé – Rejeição –
Partilha – Bens móveis – Motocicleta e barco
a  motor  –  Existência  não  comprovada  –
Impossibilidade  -   Partilha  –  Imóvel  –
Presunção de esforço comum – Alegação de
aquisição  por  sub-rogação  –  Não
comprovação  –  Alegação  de  doação  –
Documento  de  transferência  impróprio  para
doação - Dever de partilha –  Alimentos – Ex-
esposa –  Binômio necessidade/possibilidade
– Não comprovação  -  Recurso desprovido.

-  Não  há  que  falar  em  inépcia  da  inicial
quando inexistente a incompatibilidade entre
os  pedidos  do  autor  que  pretende  o
reconhecimento e a  consequente dissolução
de união estável  cumulado com partilha dos
bens construídos na constância da relação.
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-  A  alegação  de  litigância  de  má-fé
fundamentada  na  indicação  de  endereço
errado não prospera nos casos em que todas
as  intimações  são  realizadas  com  êxito  no
endereço fornecido pelo autor da demanda.

-  Exclui-se  da  partilha  os  bens  móveis  que
não tenham vindo aos autos mínima prova da
sua existência.

-  Não  havendo  pacto  dispondo  de  forma
diversa,  o  efeito  patrimonial  do
reconhecimento da união estável é a partilha
dos bens adquiridos onerosamente durante a
relação,  independentemente  da  contribuição
financeira  de  cada  um,  excetuando-se  da
partilha  os  bens  comprovada  ou
incontroversamente  adquiridos  por  sub-
rogação.  Ausente  prova  de  aquisição  de  tal
forma,  presume-se  aquisição  onerosa  do
bem.

 Os direitos reais sobre imóveis constituídos
ou  transmitidos  por  ato  entre  vivos,  só  se
adquirem  com  o  registro  no  Cartório  de
Registro  de  Imóveis  e,  enquanto  não  se
registrar o título translativo, o doador continua
a ser havido como dono do imóvel.

-  O dever de prestar alimentos entre os ex-
cônjuges  passou  a  ser  considerado  uma
exceção,  persistindo  apenas  enquanto
configurada  a  dependência  do  outro  e  nas
hipóteses  de  incapacidade  laborativa
permanente  ou  impossibilidade  prática  de
inserção no mercado de trabalho.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos
acima identificados,
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A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator e da súmula de fl. .

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO  PEREIRA  DE  LIMA, sob  os
auspícios  da  gratuidade  judiciária,  promoveu  ação  de  reconhecimento  e
dissolução de união estável com pedido de partilha de bens em face de MARIA
BETÂNIA DA SILVA.

Na  inicial,  a  parte  autora  sustentou  que
conviveu por mais de 06 (seis) anos com a promovida e que, na constância da
relação, as partes constituíram patrimônio, qual seja, uma casa, situada na Rua
Cícero de Carvalho Nóbrega, s/n, Município de Cabaceiras.

Diante  disso,  requereu  o  reconhecimento  e
dissolução da união estável, bem como a partilha dos bens.

Juntou documentos às fls. 10/15.

Devidamente citada, a promovida apresentou
resposta  reconhecendo  que  conviveu  com  o  promovente  em  união  estável
durante o tempo por ele aduzido, contestando, todavia, a partilha dos bens, sob
o argumento de que a casa mencionada pelo promovente foi adquirida com o
dinheiro  da  venda  de  outro  imóvel  que  herdou  de  seu  genitor,  não  se
comunicando, desse modo, com o acervo patrimonial construído pelo casal e
afirmando,  ainda,  que  o  terreno  onde  foi  construída  a  casa  foi  doado  pelo
promovente  a  promovida.  Acrescentou,  quando  da  resposta,  outros  bens  a
serem partilhados e requereu o arbitramento de alimentos provisionais a seu
favor.

Em sentença exarada às fls. 176/180, o juiz
de  primeiro  grau  julgou  procedente  em parte  os  pedidos  para  reconhecer  e
dissolver a união estável, determinando a partilha dos seguintes bens: a) imóvel
residencial localizado na Rua Cícero de Carvalho Nóbrega, s/n, Município de
Cabaceiras; b) uma canoa; c) um freezer.

Irresignada,  a  promovida  apelou,  alegando,
preliminarmente,  inépcia  da  petição  inicial  por  incompatibilidade  entre  os
pedidos, bem como litigância de má-fé. No mérito, aduz que houve equívoco na
partilha dos bens, uma vez que dois bens móveis deveriam ter sido incluídos na
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divisão, quais sejam, um barco a motor e uma motocicleta, e o imóvel deveria ter
sido excluído da partilha, pois, segundo afirma, além de ter sido adquirido por
meio de uma herança recebida pela recorrente, há nos autos um documento que
comprova que o recorrido doou a sua parte do bem a recorrente. 

Sustenta, ainda, a necessidade dos alimentos
provisionais, aduzindo que, apesar de ser pescadora como o apelado, encontra-
se impossibilitada de exercer a profissão porque o ex-companheiro apoderou-se
do barco e do freezer que são seus instrumentos de trabalho. 

Com essas considerações, requer a reforma
da sentença para que sejam incluídos na partilha dos bens a moto e o barco a
motor  indicados pela  recorrente e  excluído da divisão o imóvel  mencionado,
pugnando, ainda, pelo arbitramento dos alimentos provisionais.

Contrarrazões às fls. 197/203.

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria
de Justiça - alegando inexistir interesse jurídico do Órgão Ministerial - opinou
pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem  manifestação  sobre  o  mérito,  às  fls.
213/216.

É, no essencial, o relatório.

V O T O

Presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade, conhece-se do intento recursal.

Preliminar – Inépcia da inicial

Alega  a  recorrente,  sucintamente,  que  a
petição inicial do recorrido é inepta em razão da incompatibilidade entre os seus
pedidos,  uma  vez  que  o  autor  requereu  a  dissolução  da  união  estável  e  a
partilha dos bens. 

Ora,  como  cediço,  na  união  estável,  salvo
contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no
que couber, o regime da comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725, do
CC.

E, sobre o referido regime, assim estabelece
o Código Civil:
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Art. 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.

Assim, não há que falar em incompatibilidade
entre o pedido de dissolução da união estável e o pedido de partilha dos bens
adquiridos na constância da relação,  eis  que,  como visto,  a possibilidade de
divisão dos bens no fim da relação estável está prevista na legislação civil.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida. 

Preliminar – Litigância de má-fé

A apelante sustenta que o apelado agiu de
má-fé ao indicar o próprio endereço errado quando do ajuizamento da ação. 

Ocorre que, a alegação de litigância de má-fé
fundamentada na indicação de endereço errado não prospera nas hipóteses em
que, como no caso em comento, todas as intimações foram realizadas com êxito
no endereço fornecido pelo autor da demanda. 

Além do mais, por uma questão óbvia, a má-
fé jamais pode ser configurada contra quem supostamente pratica um ato que só
pode  prejudicar  a  si  próprio,  pois,  se  o  autor,  ora  recorrido,  tivesse
intencionalmente planejado declarar o seu endereço errado, somente ele mesmo
teria sido prejudicado, uma vez que não seria intimado dos atos processuais,
perderia  todos  os  prazos  e,  extremadas  as  consequências,  sua  ação  seria
extinta sem resolução de mérito por abandono de causa. 

Assim,  totalmente  descabida  a  preliminar
aventada, razão pela qual também a rejeito. 

MÉRITO  

Partilha dos bens

Cinge-se a controvérsia  trazida a esta  sede
recursal em analisar duas questões específicas, quais sejam: a) a partilha dos
bens; b) a fixação de alimentos provisionais.
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Como  visto  alhures,  na  união  estável,  o
regime de bens a ser aplicado é o da comunhão parcial e, sobre este regime,
estabelece o Código Civil:

Art. 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. 1.659 – 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.

Neste  escólio,  lição  de  RODRIGO  CUNHA
PEREIRA1: 

“Em síntese, uma vez caracterizada a união estável, os bens
adquiridos  na  constância  da  relação,  a  título  oneroso,
pertencem a ambos os conviventes. Em caso de dissolução
do vínculo,  deverão ser  partilhados como determinam as
regras do regime de comunhão parcial de bens disposta no
art. 1.658 e seguintes do novo Código Civil brasileiro”.

No mesmo norte, jurisprudência do  Superior
Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO
ESTÁVEL. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE
BENS.  VALORIZAÇÃO DE COTAS SOCIAIS.1.  O regime
de  bens  aplicável  às  uniões  estáveis  é  o  da  comunhão
parcial,  comunicando-se,  mesmo por presunção,  os bens
adquiridos  pelo  esforço  comum  dos  companheiros.2.  A
valorização  patrimonial  das  cotas  sociais  de  sociedade
limitada,  adquiridas  antes  do  início  do  período  de
convivência,  decorrente  de  mero  fenômeno  econômico,  e
não  do  esforço  comum  dos  companheiros,  não  se
comunica.3.  RECURSO  ESPECIAL  PROVIDO.(REsp
1173931/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, DJe 28/10/2013). Destaquei.

Outra:

RECURSO  ESPECIAL.  CIVIL.  DIREITO  DE  FAMÍLIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DOCPC. NÃO OCORRÊNCIA.
UNIÃO  ESTÁVEL.  REGIME  DE  BENS.
COMUNHÃOPARCIAL.  BENS  ADQUIRIDOS
ONEROSAMENTE  NA  CONSTÂNCIA  DA

1PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Da união estável. In: DIAS, Maria Berenice; PEREIRA, Rodrigo da Cunha
(Coord.). Direito de Família e o novo Código Civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p.222.
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UNIÃO.PRESUNÇÃO  ABSOLUTA  DE  CONTRIBUIÇÃO
DE AMBOS OS  CONVIVENTES.PATRIMÔNIO COMUM.
(...)  Na  união  estável,  vigente  o  regime  da  comunhão
parcial, há presunção absoluta de que os bens adquiridos
onerosamente  na  constância  da  união  são  resultado  do
esforço comum dos conviventes. (REsp 1295991/MG, Rel.
Min.  Paulo  de  Tarso  Sanseverino,  Terceira  Turma,  DJe
17/04/2014). Destaquei.

Desse  modo,  chega-se  à  conclusão,  por
conseguinte, que neste regime apenas se comunicam e poderão ser objeto de
partilha aqueles bens adquiridos durante a vigência da união estável.

No caso dos autos, afirma a recorrente que a
partilha dos bens deveria ter incluído uma moto e um barco a motor que foram
adquiridos na constância da relação e que tiveram a sua existência devidamente
comprovada nos autos. 

Não obstante os argumentos expendidos pela
recorrente, suas razões não têm o condão de infirmar os fundamentos insertos
na decisão hostilizada.

É que, o Novo Código de Processo Civil, em
seu  art.  373,  estabelece  que  incumbe  ao  autor  o  ônus  de  provar  os  fatos
constitutivos  de  seu  direito,  enquanto  que  cabe  ao  réu  a  prova  dos  fatos
extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Veja-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entende-se  por  fato  constitutivo  aquele  que
origina a relação jurídica posta em juízo (“res in iudicium deducta”). Já o fato
extintivo é aquele que põe fim à relação jurídica. O exemplo mais tradicional
fornecido pela doutrina é o pagamento. Ao seu turno, o fato impeditivo refere-se
a ausência de um dos requisitos de validade do ato jurídico, possuindo, assim, o
condão de impedir as pretensões do direito do autor. Por fim, fato modificativo é
aquele capaz de alterar  a  relação jurídica,  como por  exemplo,  o  pagamento
parcial.

A  propedêutica  processual  moderna  ensina
que  as  regras  sobre  a  distribuição  do  “onus  probandi” são  normas  de
julgamento, visto que, uma vez produzida a prova, esta pertencerá aos autos,
não importando quem a produziu (princípio da comunhão das provas).
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Assim, as regras sobre o ônus probatório
só importarão  no julgamento  do mérito  da demanda,  quando se constatar  a
inexistência de provas sobre determinados fatos.

Dessa  forma,  caso  não  reste  provado
nos autos os fatos constitutivos, os pedidos do autor fatalmente serão julgados
improcedentes.  Contudo,  provados  estes,  caberá  ao  réu  provar  os  fatos
extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, sob pena de assim não
fazendo, serem os pedidos contidos na inicial julgados procedentes.

Nesse mesmo sentido, faz-se mister trazer a
baila os ensinamentos do notável ALEXANDRE DE FREITAS CÂMARA2:

“Em verdade,  no  momento  da  produção da  prova  pouco
importa quem está produzindo este ou aquele meio de prova.
Isto se dá em razão do princípio da comunhão da prova,
segundo o qual, uma vez levadas ao processo, as provas não
mais pertencem a qualquer das partes, e sim ao juízo, nada
importando,  pois,  quem  as  produziu.  O  juiz  só  deverá
considerar as regras sobre a distribuição do ônus da prova,
portanto, no momento de julgar o mérito, eis que só assim
poderá  verificar  quem  será  prejudicado  em  razão  da
inexistência de prova sobre determinados fatos. Assim, é
que  a  inexistência  de  provas  sobre  o  fato  constitutivo
levará  a  improcedência  do  pedido.  Provado  o  fato
constitutivo,  no  entanto,  pouco  importa  quem  levou  aos
autos os elementos de convicção para que se considerasse
tal fato como existente, e a falta de prova sobre a existência
de fato extintivo do direito do autor,  por exemplo,  deverá
levar o juiz a julgar procedente a pretensão.
Em outras palavras, provados os fatos da causa, o juiz não
dará qualquer aplicação às regras de distribuição do ônus
da  prova.  Se,  porém,  a  investigação  probatória  for
negativa,  ou  seja,  quando  os  fatos  não  estiverem
integralmente provados, aí sim as regras de distribuição do
ônus  da  prova  produzirão  seus  regulares  efeitos”. (sem
destaques no original)

Na hipótese em comento, alega a apelante a
necessidade de partilha de dois  bens móveis,  quais  sejam,  uma moto e um
barco a motor, sem, contudo, juntar aos autos qualquer documento capaz de
comprovar a existência dos bens. 

Ademais,  a  afirmação  de  que  o  apelado
escondeu  os  documentos  da  moto,  somente  poderia  ser  acolhida  se  a
2 in, op. cit., 2005, p. 404-405.



Apelação Cível nº 0024363-10.2012.815.0011

insurgente  comprovasse  a  sua  absoluta  impossibilidade  de  acesso  à  tal
documento, uma vez que, como se sabe, é possível ao interessado comprovar a
propriedade  de  um  veículo  com  a  certidão  do  Departamento  de  Trânsito
competente. 

Assim, irretocável a sentença que excluiu da
partilha bens móveis cuja existência não restou comprovada. 

Quanto  à  determinação  da  partilha  do  bem
imóvel, afirma a apelante que a sentença deve ser reformada, pelas seguintes
razões: o bem foi adquirido por sub-rogação de outro imóvel herdado do seu
genitor; o apelado doou a parte que lhe cabia do imóvel à apelante. 

Ocorre que, a sub-rogação, por característica
que lhe é inata, não pode ser apenas alegada para excluir o bem da partilha,
mas deve sim ser  comprovada pelas  regras processuais  que estabelecem o
ônus probatório, o que não ocorreu na espécie.

Isto porque, embora a recorrente afirme que a
casa que serviu de moradia às partes durante a convivência, fora construída em
razão  da  venda  de  outro  imóvel  que  havia  adquirido  por  herança,  o  único
documento  que trouxe aos  autos  para  comprovar  referida  alegação consiste
numa escritura pública de compra e venda de um imóvel vendido pela recorrente
sem, sequer,  assinatura (fl.  43),  o que, evidentemente, não é suficiente para
provar que a casa residencial dos conviventes fora construída com o dinheiro da
venda do imóvel herdado pela apelante.

Diante desse contexto, a assertiva de que a
insurgente teria utilizado o produto da venda do imóvel para a aquisição do bem
cuja partilha é almejada pelo recorrido não pode ser acatada.

Ademais,  também  não  merece  prosperar  a
alegação de que o apelado doou a sua parte do imóvel à apelante. 

É que,  o  único documento que comprova a
doação,  é  uma  autorização  de  transferência  (fl.  45)  em  que  o  doador,  ora
recorrido, declara expressamente que está ciente de que tal transferência serve
apenas para efeitos tributários.

Com  efeito,  os  direitos  reais  sobre  imóveis
constituídos ou transmitidos por ato entre vivos, só se adquirem com o registro
no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  e,  enquanto  não  se  registrar  o  título
translativo, o doador continua a ser havido como dono do imóvel.
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Alimentos provisórios

Neste  ponto,  impõe-se,  por  necessário,
examinar  a  existência  ou  não  dos  requisitos  necessários  à  modificação  da
sentença  vergastada  que  não  arbitrou  os  alimentos  provisórios  em favor  da
apelante.

Como se  sabe,  o  instituto  da  união  estável
ganhou status constitucional com a Constituição Federal de 1988 que, ao tratar
do  tema  “família”,  a  reconheceu  como  forma  de  entidade  familiar.  É  a  Lei
9.278/96 que regulamenta a mencionada norma constitucional e, em seu art. 2º,
inciso  II,  estabelece  que  “são  direitos  e  deveres  iguais  dos  conviventes  a
assistência moral e material recíproca.”

Na mesma linha, o Código Civil de 2002, ao
dispor sobre alimentos, em seu art. 1.694, estabelece que:

Art.  1.694  –  Podem  os  parentes,  os  cônjuges  ou
companheiros pedir  uns  aos  outros  alimentos  de  que
necessitem  para  viver  de  modo  compatível  com  a  sua
condição social, inclusive para atender às necessidades de
sua educação. Grifei.

Assim,  fundamentado  no  princípio  da
solidariedade  familiar,  o  dever  de  prestar  alimentos  entre  cônjuges  e
companheiros reveste-se de caráter assistencial, em razão do vínculo conjugal
ou de união estável que um dia uniu o casal, não obstante o rompimento do
convívio, encontrando-se subjacente o dever legal de mútua assistência.

Todavia, impende ressaltar que os alimentos
prestados entre ex-cônjuges ou ex-companheiros possuem caráter transitório,
ou seja, o alimentando, em regra com condições laborativa, recebe os alimentos
até  que  se  projete  determinada  condição  ou  ao  final  de  certo  tempo,
circunstância em que a obrigação será extinta.

Nessa esteira, recentes julgados do Superior
Tribunal de Justiça:

DIREITO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE
DISSOLUÇÃO  DE  UNIÃO  ESTÁVEL.   ALIMENTOS
TRANSITÓRIOS.  NECESSIDADE  TRANSITÓRIA.
CURSO DE MESTRADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
ACÓRDÃOS  DO  MESMO  TRIBUNAL.
INADMISSIBILIDADE.  1.  Ação  de  dissolução  de  união
estável, com pedido de alimentos,ajuizada em  28.03.2008,
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da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao
Gabinete no dia 30.04.2013.2.  Alimentos transitórios - de
cunho resolúvel - são obrigações prestadas, notadamente
entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, em que o credor,
em regra pessoa com idade apta para o trabalho, necessita
dos  alimentos  apenas  até  que  se  projete  determinada
condição ou ao final de certo tempo, circunstância em que
a  obrigação  extinguir-se-á  automaticamente.  3.  Na
hipótese dos autos, o pagamento da mensalidade referente à
pós-graduação  era  possível,  no  curso  da  sociedade
conjugal, em razão da condição financeira do casal. 4. Após
a ruptura da sociedade conjugal, embora ex-companheira
exerça atividade laboral, seu salário tornou-se insuficiente
para arcar com os custos referentes ao mestrado, motivo
pelo  qual  são  devidos  alimentos  transitórios,  até  a
conclusão do curso de
pós-graduação.  5.  A divergência entre julgados do mesmo
Tribunal  não enseja recurso especial.  6.  Recurso especial
parcialmente conhecido e não provido.(REsp 1388955/RS,
Relatora  Ministra  Nancy  Andrigui,  DJe
29/11/2013).Destaquei.

Outra:

RECURSO  ESPECIAL  -  AÇÃO  DE  ALIMENTOS
DEDUZIDA EM FACE DE EX-CÔNJUGE - AUSÊNCIA DE
PEDIDO  DE FIXAÇÃO DO ENCARGO NO  DIVÓRCIO
LITIGIOSO  -  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  E
RENÚNCIA TÁCITA RECONHECIDAS NA SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU - MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO
FEITO,  SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART.  267,  VI,
DO CPC), PELO ACÓRDÃO LOCAL. INSURGÊNCIA DA
ALIMENTANDA.  1.  Tese  de  violação  ao  art.  1.704  do
Código  Civil.  Acolhimento.  Alimentos  não  pleiteados  por
ocasião do divórcio litigioso.
Requerimento  realizado  posteriormente.  Viabilidade.
Impossibilidade  jurídica  afastada.  Renúncia  tácita  não
caracterizada. 2. Não há falar-se em renúncia do direito aos
alimentos ante a simples inércia de seu exercício, porquanto
o ato abdicativo do direito deve ser expresso e inequívoco.
3.  Em atenção ao princípio da mútua assistência, mesmo
após  o  divórcio,  não  tendo  ocorrido  a  renúncia  aos
alimentos por parte do cônjuge que, em razão dos longos
anos  de  duração do matrimônio,  não exercera atividade
econômica,  se  vier  a  padecer  de recursos  materiais,  por
não dispor de meios para suprir as próprias necessidades
vitais  (alimentos  necessários),  seja  por  incapacidade
laborativa, seja por insuficiência de bens, poderá requerê-
la de seu ex-consorte, desde que preenchidos os requisitos
legais. 4.  Recurso  especial  provido,  a  fim  de  afastar  a
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impossibilidade  jurídica  do  pedido  e  determinar  que  o
magistrado de primeiro grau dê curso ao processo. (REsp
1073052/SC,  Relator  Ministro  Marco  Buzzi,  DJe
02/09/2013).

E:

RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
ALIMENTOS. CARÁTER PROVISÓRIO DA OBRIGAÇÃO.
CRITÉRIO  DE  RAZOABILIDADE.  ATENÇÃO  AO
BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. 1.  Admite-se
a  fixação  provisória  de  alimentos  quando,  rompida  a
relação matrimonial, necessita o ex-cônjuge alimentado de
período para adequar-se  à nova realidade profissional  e
financeira.  2.  É  princípio  do  direito  alimentar  que,
observado o caso concreto, tanto quanto possível, a pensão
seja fixada, considerando-se a capacidade do alimentante e
o  padrão  de  vida  propiciado  à  alimentada.3.  Recurso
especial desprovido. (REsp 1353941/RJ, Relatora Ministra
Nancy Andrigui, DJe 24/05/2013).

No  caso  em  comento,  a  recorrente  pugnou
pela  reforma  da  sentença  objurgada  pleiteando  a  fixação  dos  alimentos
provisionais, sob a alegação de que não tem condições de arcar com o próprio
sustento. 

Ocorre  que,  compulsando-se  os  autos,
verifica-se  que a  apelante  possui  a  mesma profissão que o  apelado  e  que,
embora alegue impossibilidade laborativa em razão da perda dos instrumentos
de  trabalho,  tal  alegação  não  merece  agasalho,  tendo  em  vista  que  o  juiz
singular determinou a partilha tanto do freezer quanto da canoa que pertenciam
às partes. 

De  outra  banda,  não  há  nos  autos
comprovação  de  que  o  apelado  tenha  condições  de  arcar  com a  prestação
alimentar, restando, desse modo, incabível a fixação pretendida.

Por todas essas razões, e tudo mais que dos
autos constam, conheço do recurso para lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo
inteiramente a sentença primeva.

É como voto.

 Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luiz Silvio
Ramalho Júnior. 

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.
Luiz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluizio Bezerra Filho, juiz convocado com
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jurisdição plena,  em substituição ao  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Valberto
Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
03 de abril de 2018.

Aluizio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator


