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Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000222-10.2015.815.0111 – Cabaceiras
RELATORA : Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
APELANTE : João Pereira Barbosa
ADVOGADO : Charles Pereira Dinoá – OAB/PB 9314
APELADO : Maria de Fátima Lima Batista 
ADVOGADO : Pablo Emmanuel Magalhães Nunes – OAB/PB 14942

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.
COMUNHÃO  PARCIAL  DE  BENS.  PARTILHA APÓS  O
DIVÓRCIO.  BENFEITORIAS  E  CONSTRUÇÃO  NO
IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO CASAL. REGISTRO DO
IMÓVEL RURAL EM NOME DE TERCEIRO/GENITOR DA
VAROA.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DOS  RESPECTIVOS
GASTOS.  INDENIZAÇÃO  INCABÍVEL.  PARTILHA
ADSTRITA AOS AOS BENS PERTENCENTES AO CASAL.
DIVISÃO  IGUALITÁRIA  AS  PARTES.  SENTENÇA
ESCORREITA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

O regime  de  comunhão  parcial  de  bens  enseja  direito  a
partilha  das  benfeitorias  realizadas  em bem particular  de
cada cônjuge.  Na espécie,  o imóvel  em que se  aponta a
realização das benfeitorias não pertence ao casal, e sim ao
pai da varoa.

Por isso, ressoa indevida a indenização, notadamente pela
ausência  de  prova  documental  ou  testemunhal  aptos  a
revelar que  a construção da casa e  as  demais  benfeitorias
tenham  sido  realizadas a  mando  e  custo  do  varão,
porquanto eventual moradia ao tempo de casados no imóvel
rural, não pode resultar que todas as melhorias tenham sido
por ele arcada.

Considerando  que  a  sentença  reconheceu  que  os  bens
devem ser partilhados em proporções iguais entre as partes,
desmerece qualquer reparo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.
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RELATÓRIO

Cuida-se de  Apelação Cível interposta por João Pereira Batista
contra a sentença (fls. 108/111) prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de
Cabaceiras nos autos da Ação de  Partilha de Bens  promovida por  Maria de
Fátima Lima Batista em face do apelante, que julgou parcialmente procedente
o pedido determinou a partilha, em igual proporção dos bens móveis descritos
ás fls. 111. Condenou o promovido a honorários advocatícios no importe de
R$1.000,00, suspensa, porém a exigibilidade.

Em suas razões de apelação, o demandado aduz: i) ser devida a
partilha das benfeitorias constantes na propriedade rural,  pois realizadas ao
tempo da convivência do casal,  incluindo-se na partilha,  as cercas arames;
cisterna,  a casa construída;  poço artesiano,  açude,  árvores frutíferas, curral
com cochos, porteiras, aragem da terra, toda a eletrificação na propriedade; ii)
não se discute que o citado imóvel pertence à apelada e seus irmãos; iii) a
casa  construída  no imóvel  foi  fruto  de  trabalho  do  apelante;  iv)  ajuste  dos
honorários advocatícios. 

Ao  final,  pede  a  reforma  do  julgado  com  a  inclusão  das
benfeitorias acima citadas, fls. 114/118. 

intimado para contrarrazões, a apelada quedou inerte, fls. 121.

Parecer do Ministério  Público  sem manifestação meritória,  com
base da Recomendação Conjunta 001/2012 da PGJ e CGMP e Recomendação
nº 34/2016 do CNMP, fls. 128/129.

Remessa dos autos ao Núcleo de Conciliação,  com devolução
sem lograr êxito de acordo, dada a ausência das partes à sessão designada,
fls. 136.

VOTO

Propõe-se  o  recurso  a  reforma  a  sentença  que  acolheu
parcialmente  o  pedido  de  partilha  dos  bens,  pedido  que  vem  a  finalizar  o
processo de divórcio entabulado entre as partes.

A despeito  de  a  sentença  ter  determinado  a  partilha  de  bens
móveis e imóveis, mas considerado a matéria aventada no recurso, apenas em
relação as benfeitorias existentes em imóvel é que reside a discussão.

O imóvel a que o apelante se reporta, é refente a propriedade
rural descrita na certidão de inteiro teor de fls. 08, que consta como proprietário
José Ivo do Bonfim, pai da apelada.

Na certidão consta a descrição do bem “Propriedade Teú”, com
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sendo duas partes de terra reunidas em uma só parte, constando as medições,
mas nada se reporta a benfeitorias existentes. 

Embora o apelante também afirme que a propriedade da terra
pertence  a  autora  e  seus  familiares,  a  questão  ora  fustigada  diz  respeito
apenas as benfeitorias, que diz ter sua participação na construção de casa lá
fincada,  e  nos  outros  incrementos  existentes,  a  saber:  cercas  de  arame
farpado, uma cisterna, um poço artesiano, manilhas de cabo de eletricidade,
um  açude  árvores  frutíferas,  um  curral  com  cochos,  porteira  de  madeira,
eletrificação existe em toda a propriedade.

Resume que o direito as benfeitorias é devido e com base no art.
1.660 do CC. 

Com efeito, conforme certidão de casamento de fls. 07, as partes
contraíram  matrimônio  em  junho  de  1979.  não  há  registro  do  regime
estabelecido,  embora  tenha  a  autora  alegado que o  regime  era  comunhão
parcial de bens, afirmação não contestada pela parte adversa. 

Nos termos do art. 2.039 do Código Civil de 2002, os casamentos
realizados na vigência do Código Civil anterior serão regidos pelas normas da
época.

Dispunha o Código Civil de 1916:

Art. 258 - Não havendo convenção, ou sendo nula, vigorará, quanto aos
bens entre os cônjuges, o regime de comunhão parcial. 

Art. 269. No regime de comunhão limitada ou parcial, excluem-se da
comunhão:

I  -  Os  bens  que  cada  cônjuge  possuir  ao  casar,  e  os  que  lhe
sobrevierem, na constância do matrimônio por doação ou por sucessão; 

Art. 271. Entram na comunhão:
[...]
IV. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge.
V. Os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge,

percebidos  na  cosntância  do  casamento,  ou  pendentes  ao  tempo  de  cessar  a
comunhão dos adquiridos.

[..]

Art.  273.  No regime da comunhão parcial  presume-se adquiridos na
constância do casamento os móveis, quando não se provar com documento autêntico,
que o foram em data anterior.

A par de tais considerações, conclui-se que apenas os bens que
se enquadrarem nos preceptivos acima citados, deverão ser partilhados.

Por isso, o imóvel rural descrito às fls. , de fato, não faz parte da
partilha pois a propriedade é registrada em nome de outra pessoa, diversa dos
litigantes.

No mesmo raciocínio as benfeitorias nele realizadas, porquanto o
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CC reza que entram na comunhão as  benfeitorias em bens particulares de
cada cônjuge. Ora, se o imóvel rural denominado “Teú” é registrado em nome
de  proprietário  José Ivo  do  Bonfim,  por  óbvio,  não pertence aos  litigantes,
sendo inapropriada a sua partilha, bem como dos seus acessórios.

Ademais,  sequer  foi  colacionada  prova  de  esforço  comum
dispendido  na  realização  das  benfeitorias,  dada  a   carência  de  prova
documental ou testemunha nesse sentido. Afinal, o fato de eventual moradia ao
tempo de casados no imóvel não implicar dizer que as benfeitorias, tais como
poço artesiano tenham sido realizadas a mando e custo dos litigantes.

Some-se que sequer foi junta nota fiscal, recibo ou similar a fim
de  revelar  que  o  pagamento  das  benfeitorias  tenha  sido  realizada  pelo
apelante.

Com isso, conclui-se  inexistir prova de contribuição do apelante
nas benfeitorias realizadas, ainda que o imóvel rural não pertencesse à autora
e ao réu, e sim ao genitor da autora, que o teria cedido para moradia do casal.

Assim,  considerando que a  sentença reconheceu que os  bens
devem  ser  partilhados  em  proporções  iguais  entre  as  partes,  desmerece
qualquer reparo, o que redunda na manutenção dos honorários como postos,
porquanto o réu foi majoritariamente vencido.

Pelo  exposto,  nego  provimento  ao  apelo para  manter  a
sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando que os honorários advocatícios  foram  fixados em
primeiro  grau no percentual  em valor próprio de R$ 1.000,00,  nos termos do
art. 85, § 8º, do CPC1, majoro-os em R$200,00, conforme determina o art. 85,
§11 do CPC.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 27 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/4

1Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 
[...]
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo  geral  da  fixação  de  honorários  devidos  ao  advogado  do  vencedor,  ultrapassar  os  respectivos  limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. 
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