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APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DE  FIXAÇÃO  DE
ALIMENTOS  E  PARTILHA  DE  BENS.
PROVISIONAIS  FIXADOS  LIMINARMENTE.
SENTENÇA  QUE  NÃO  DEFERIU  O  PEDIDO  DE
ALIMENTOS  EM  CARÁTER  PERMANENTE.
UNIÃO  ESTÁVEL  DECLARADA.  PARTILHA  DE
BENS.  AUTOMÓVEL  ADQUIRIDO  DURANTE  A
VIGÊNCIA  DA  UNIÃO  ESTÁVEL.  PARTILHA
DETERMINADA.  IRRESIGNAÇÕES.
COMPANHEIRA QUE REQUER A EXECUÇÃO DE
PARCELA DOS ALIMENTOS PROVISIONAIS NÃO
ADIMPLIDOS.  MATÉRIA  NÃO  TRATADA  NA
SENTENÇA.  AUSÊNCIA  DE  DIALETICIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 

-  Se  a  Apelante  deseja  perseguir  o  direito  ao
percebimento das verbas inadimplidas, deve utilizar-
se  dos  meios  processuais  adequados,  não  se
mostrando esta fase processual apta a atender aos
seus  anseios,  vez  que  pretende  transmudar  um
Recurso de Apelação em uma Ação de Execução.

SEGUNDO APELO. IRRESIGNAÇÃO ACERCA DA
PARTILHA  DO  AUTOMÓVEL.  ALEGAÇÃO  DE
SUB-ROGAÇÃO  DE  BEM  ADQUIRIDO  EM
PERÍODO ANTERIOR A CONSTÂNCIA DA UNIÃO
ESTÁVEL.  FATO  NÃO  COMPROVADO.  PEDIDO
DE PARTILHA DE DÍVIDA ADQUIRIDA DURANTE
O  PERÍODO  DE  CONVIVÊNCIA  MARITAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA TENHA
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SIDO  REVERTIDA  EM  FAVOR  DA  ECONOMIA
DOMÉSTICA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO. 

- O documento que o Apelante alega existente, como
prova  da  sub-rogação  do  automóvel,  é  inócuo,
conforme  assentou  a  Sentença  recorrida,
considerando que não passa de um recibo, de valor
probatório  precário,  emitido por  alguém que não é
possível, sequer, identificar. Logo, a precariedade da
prova  juntada  aos  autos  não  possui  o  condão  de
elidir  a  obrigação  de  partilha  do  automóvel,
considerando  que  a  alegada  sub-rogação  não  foi
comprovada.

-  As  dívidas  contraídas  durante  o  casamento,  ou
união estável, podem, e devem, ser divididas pelos
cônjuges.  Entretanto,  para  que  isso  ocorra  é
necessário  a comprovação  dos  gastos  e  da
finalidade dos mesmos, sendo imprescindível que se
prove, por meio de comprovantes (boletos, contas,
notas fiscais etc) que demonstrem a origem da dos
recursos  e  que  seus  fins  foram claramente
relacionadas às despesas da família.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade  em  NÃO  CONHECER  a  primeira  Apelação,  por
ausência de dialeticidade e DESPROVER a segunda Apelação, nos  termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 293. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelações  Cíveis  interpostas  por  Vanessa  de

Albuquerque Ferreira (fls.249/259) e Sérgio Márcio da Silva (fls. 255/262) nos

autos  da Ação de Alimentos  c/c  Partilha  de Bens e Pedido de Fixação de

Alimentos, contra a Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente.

Em suas razões, a primeira Apelante requer provimento para

que seja alterado o teor dos Embargos de Declaração,  determinando-se ao

Empregador do Apelado o desconto determinado pelo Juízo a quo, na fonte,

vez  que  apesar  de  notificado  não  procedeu  ao  recolhimento  durante  um

determinado período.
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O Segundo  Apelante,  em suas  razões,  alega  que  o  veículo

Meriva, que fora determinada a meação, não está mais sobre a sua posse,

informando que ele foi alienado em 2013, inclusive ainda financiado, restando a

responsabilidade  pelo  adimplemento  das  parcelas  pendentes  ao  novo

proprietário.  Sustentou,  ainda,  que  a  Apelada  reteve  todos  os  utensílios

domésticos  que  guarnecia  o  imóvel  do  casal,  além de  ter  arcado  com  as

despesas de alugueres da Recorrida, durante o período de março a agosto de

2012.  Sustentou,  ainda,  que  há  uma  dívida  contraída,  por  meio  de  um

empréstimo consignado, da qual a Apelada também é devedora, devendo ser

imputada  a  ela  a  responsabilidade  sob  o  quinhão  que  lhe  cabe.  Ao  final

requereu provimento ao Recurso, para que a meação observe tanto os bens

quanto as dívidas.

Contrarrazões apresentadas por Sérgio Marcio da Silva Cruz,

fls. 268/276 e não apresentadas por Vanessa Albuquerque Ferreira, consoante

certidão de fls. 281.

Instada a se manifestar a Procuradoria Geral de Justiça não

opinou acerca do mérito recursal, fls. 286/287

É o relatório.

VOTO

Tratam-se de duas Apelações Cíveis, interpostas por ambos os

litigantes, onde a primeira Apelante, Vanessa de Albuquerque Ferreira, requer,

em suma, provimento ao seu Recurso para determinar ao empregador do seu

ex-companheiro o pagamento de parcelas não pagas,  a  título  de alimentos

provisionais, fixados judicialmente.

No segundo Apelo, interposto por Sérgio Márcio da Silva Cruz,

requer provimento ao seu Recurso para que sejam considerados na partilha

diversos  móveis  e  utensílios  domésticos  que,  segundo  ele,  guarneciam  o

imóvel  do  casal,  uma  dívida,  oriunda  de  um  empréstimo  contraída  na

constância da união estável, assim como, que seja levado em consideração o
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fato de que o automóvel  que determinou-se a partilha entre o casal  seja o

excluído, sob o argumento de que é fruto de uma sub-rogação oriunda de um

veículo contraído pelo Apelante em período anterior  a União Estável,  razão

pela qual não comunica-se com os bens adquiridos durante a União. 

DA PRIMEIRA APELAÇÃO

INTERPOSTA POR VANESSA DE ALBUQUERQUE FERREIRA

A  matéria,  no  ponto,  é  simples,  e  não  comporta  maiores

digressões técnicas.

A Apelante busca, por meio do Recurso de Apelação, promover

uma execução de dívida alimentar, sob o argumento de que o empregador do

seu ex-companheiro descumpriu  a ordem judicial  de consignar,  na folha de

pagamentos, as parcelas inerentes a pensão fixada pelo Juízo.

Pois bem, os autos revelam que a Apelante veio a insurgir-se

contra a ausência dos referidos pagamentos apenas em sede de Embargos de

Declaração, alegando que a Sentença foi omissa quanto aos não pagamentos.

Conforme é cediço, entre o Recurso de Apelação e a Sentença

é necessário uma existência de correlação do que restou decidido e das razões

do Apelo. 

In casu, está ausente a dialeticidade recursal, uma vez que o

pedido contido na inicial foi apreciado e concedido, se houve inadimplemento

por parte de quem estava obrigado a pagar o valor caberia a Apelante, em um

momento processual oportuno, certamente antes da Sentença, comunicar ao

Juízo  o  descumprimento  da  Decisão,  bem como requerer  o  que  de  direito

entendesse.

Agiu  com acerto  o  Juízo  a  quo ao  considerar  inexistente  a

omissão alegada nos Declaratórios opostos contra a Sentença, considerando

que, de fato, a referida omissão era inexistente, uma vez que há uma perfeita
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congruência  entre  os  pedidos  expostos  na  inicial  e  suas  apreciações

pretorianas, na Decisão recorrida.

Se a Apelante deseja perseguir o direito ao percebimento das

referidas verbas, deve utilizar-se dos meios processuais adequados, não se

mostrando esta  fase processual  apta a atender  aos seus anseios,  vez que

pretende transmudar um Recurso de Apelação em uma Ação de Execução.

Desta  forma,  por  inexistir  dialeticidade  entre  a  Sentença

recorrida e Recurso de Apelação, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. 

DA SEGUNDA APELAÇÃO

INTERPOSTA POR SÉRGIO MÁRCIO DA SILVA CRUZ

O  Apelante  busca  a  partilha  de  diversos  bens,  por  ele

elencados  no  Recurso,  alegando  que  permaneceram  apenas  na  posse  da

Apelada, totalizando o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); a

extirpação, da partilha, do automóvel  GM MERIVA, sob o fundamento de é

fruto de uma sub-rogação de um automóvel existente antes da constância da

União Estável; e, por fim, alega que a Apelante é devedora de R$ 27.799,80

(vinte sete mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), oriunda

de um empréstimo consignado realizado pelo  Apelante,  no  curso  da União

Estável.

Inicialmente,  quanto  aos  utensílios  domésticos,  assim como

bem pontuou a Sentença, não há provas nos autos de sua existência, motivo

pelo qual a Sentença recorrida deixou de determinar sua partilha.

Ora,  se  a  existência  dos  referidos  bens  móveis  não  restou

demonstrado,  seria  uma  ficção  judicial  determinar  a  partilha  de  algo  que

inexiste.  Caberia  ao Apelante,  durante a instrução processual  demonstrar  a

existência  dos  referidos  bens,  a  fim  de  que  eles  fossem  devidamente

partilhados,  levando-se em consideração o  término da constância da União

Estável,  contudo,  não  desobrigou-se  do  seu  encargo,  motivo  pelo  qual  a
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Sentença Recorrida, acertadamente, julgou o pedido improcedente no ponto,

sendo esta a mesma razão pela qual o Recurso deverá ser Desprovido, neste

capítulo. 

Quanto ao veículo GM MERIVA, alega ser fruto de uma sub-

rogação de um veículo Parati, existente antes da constância da União Estável.

Pois bem, é fato, insofismável, que os bens havidos antes da

União  Estável,  ou  por  eles  sub-rogados  durante  o  período  de  convivência

marital,  não se comunicam para os efeitos de partilha de bens. No entanto,

para que esta regra se opere é imprescindível que a parte que alega a sub-

rogação a prove de maneira inequívoca, do contrário seria muito fácil desnudar

uma das partes da totalidade dos bens do casal, apenas com a alegação de

que  todo  o  conjunto  de  bens  são  oriundos  de  sub-rogações  originadas  de

período anterior a União Estável.

O documento que o Apelante alega existente, como prova da

sub-rogação do automóvel, é inócuo, conforme assentou a Sentença recorrida,

considerando  que  não  passa  de  um  recibo,  de  valor  probatório  precário,

emitido  por  alguém  que  não  é  possível,  sequer,  identificar.  Logo,  a

precariedade  da  prova  juntada  aos  autos  não  possui  o  condão  de  elidir  a

obrigação de partilha do automóvel, considerando que a alegada sub-rogação

não foi  comprovada,  razão pela  qual  o  recurso deve ser  desprovido,  neste

ponto.

Quanto ao empréstimo consignado, que reputa ser a Apelada

devedora de 50% do valor global do mútuo, inicialmente consigno que este

ponto não foi  objeto da Sentença recorrida, contudo, o Apelante levantou a

questão  em sede  de  declaratório,  restando  os  Embargos  rejeitados,  sob  o

fundamento  de  que  o  Embargante/Apelante  buscava  apenas  uma  Decisão

mais favorável ao seu patrimônio.

O  artigo  1.643,  e  seus  incisos,  preveem  que  os  cônjuges

podem,  independentemente  de  autorização  um  do  outro  comprar,  ainda  a

crédito,  as coisas necessárias à economia doméstica, ou mesmo obter,  por

empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir.
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As dívidas contraídas durante o casamento, ou união estável,

podem, e devem, ser divididas pelos cônjuges. Entretanto, para que isso ocorra

é necessário a comprovação dos gastos e da finalidade dos mesmos, sendo

imprescindível que se prove, por meio de comprovantes (boletos, contas, notas

fiscais  etc)  que  demonstrem a origem dos  recursos  e  que  seus  fins  foram

claramente relacionadas às despesas da família.

Não  há  nos  autos  nenhuma  prova  que  demonstre  que  o

referido empréstimo foi empregado no âmbito da economia familiar, durante o

período da união estável, motivo pelo qual não merece provimento o recurso,

neste ponto. 

Dado  todo  o  exposto,  NÃO  CONHEÇO  A  PRIMEIRA

APELAÇÃO,  por  ausência  de  dialeticidade  e  DESPROVEJO A SEGUNDA

APELAÇÃO. 

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª.
Janete Maria Ismael da Costa Macêdo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                        Relator 
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