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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO -
PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - AGRAVO
RETIDO NÃO PROVIDO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA
DA SENTENÇA - AFASTADA - PARTILHA DE IMÓVEL COMUM - USO
EXCLUSIVO NÃO COMPROVADO - EX-COMPANHEIRA RESIDE COM
FILHOS DO CASAL - ALIENAÇÃO - POSSIBILIDADE - PAGAMENTO DE
ALUGUÉIS - IMPOSSIBILIDADE - BENFEITORIAS - COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. - Sendo o Magistrado o destinatário das provas, cabe a ele
indeferir aquelas que julgar desnecessárias ou protelatórias, nos termos do
art. 130, do CPC. O indeferimento da prova pericial e testemunhal não
caracteriza cerceamento de defesa se os demais elementos permitem o
convencimento acerca da matéria. - A sentença, para ser formalmente válida,
deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 458,
do CPC. Presentes todos esses requisitos, não há que se falar em nulidade. -
O condomínio consiste no exercício simultâneo da propriedade por mais de
uma pessoa, sendo cada uma delas proprietárias, podendo exercer os
poderes inerentes sobre a coisa, havendo, no entanto, a limitação pela
convivência desses direitos. - Permanecendo um dos companheiros, após o
término da relação, fazendo uso de bem comum de forma exclusiva, revela-
se cabível a estipulação de aluguel em favor daquele que se encontra
privado da fruição da coisa. - No entanto, restando comprovado
homologação de acordo no sentido de que um dos companheiros continuaria
a residir no bem na companhia dos filhos, sem o pagamento de qualquer
contraprestação, não há que se falar, neste momento processual, na fixação
de locativos. - É de se rejeitar o pedido de compensação dos valores gastos
com as benfeitorias, na medida em que foram realizadas para torná-lo mais
agradável e sem a anuência do outro proprietário.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.12.321300-1/002 - COMARCA DE BELO
HORIZONTE - APELANTE(S): MARIA DE FÁTIMA MACEDO CABRAL -
APELADO(A)(S): MAURILIO ANTONIO PAPINI

A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO, REJEITAR A
PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. AMORIM SIQUEIRA

RELATOR.

DES. AMORIM SIQUEIRA (RELATOR)

V O T O

      Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria de Fátima Macedo
Cabral em face da sentença proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca
de Belo Horizonte, que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio
ajuizada por Maurílio Antônio Papini, julgou procedente o pedido, para
extinguir o condomínio, determinar a avaliação do bem para que possa ser
alienado judicialmente, observado o direito de preferência dos condôminos.
Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$2.100,00 (dois mil e cem reais), sobre os quais
incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária,
prevista na tabela da CGJ, a partir da data da prolação da sentença (ff.
372/374).
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      Mais adiante, acolheu os Embargos de Declaração opostos às ff. 376/378
e às ff. 379/380, para retificar a sentença proferida anteriormente, julgando
parcialmente procedente o pedido inicial para: a) extinguir o condomínio e
determinar a avaliação do bem para que possa ser alienado judicialmente,
observado o direito de preferência dos condôminos; b) condenar a ré a pagar
metade do valor referente ao aluguel do imóvel, pelo período em que residir
no mesmo até sua alienação judicial e cujo valor será determinado também
no momento de avaliação do bem. E tendo em vista a sucumbência
recíproca, condenou o autor ao pagamento de 20% (vinte por cento) e a ré
ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$2.100,00 (dois mil e cem reais), com
incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção
monetária, prevista na tabela da CGJ, a partir da data da prolação da
sentença, observado o disposto no art. 12, da Lei 1.060/50 (ff. 381/386). E
acolheu os Embargos de Declaração opostos às ff. 387/393, para
estabelecer como marco inicial dos alugueis, a citação (f. 393-verso).

      A apelante pugna, preliminarmente, pela análise do Agravo Retido de ff.
344/346. Aduz que a sentença deve ser cassada, por falta de fundamentação
(art. 93, inc. IX, da CF), No mérito, aduz que o pagamento de aluguel não
pode prosperar, pois os filhos do casal residem no imóvel. Assevera que é
necessária a compensação dos valores gastos e comprovados com as
benfeitorias úteis e necessárias. Requer o provimento do recurso (ff.
395/406).

      Preparo acostado à f. 407.

      Contrarrazões apresentadas às ff. 410/457.

      Conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os seus
pressupostos de admissibilidade.

      Do agravo retido

      Conheço do agravo retido de ff. 344/346, eis que houve expresso
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pedido de análise nas razões de apelo (art. 523,§1º, do CPC).

      Pois bem.

      Sem razão a agravante, pois incumbe ao Julgador decidir quais serão as
provas necessárias à instrução do processo, conforme dicção legal prevista
no art. 130, do CPC.

      Para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência,
ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, se
caracterize como relevante e imprescindível para a solução da lide.

      No caso vertente, tenho como despicienda a realização de prova pericial
e testemunhal, haja vista que os elementos que compõem o acervo
processual são suficientes para o julgamento da lide, sendo a matéria de
direito.

      Assim, nego provimento ao agravo retido.

      Da preliminar de nulidade da sentença, por falta de fundamentação

      A apelante alega que sentença é nula em face da ausência de
fundamentação. Contudo, não merece prosperar a pretensão da apelante.
Vejamos.

      Nos termos do art. 458, do CPC, são requisitos essenciais da sentença: o
relatório - que conterá os nomes das partes, o pedido e a resposta do réu,
bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do
processo; os fundamentos - em que o juiz analisará as questões de fato e de
direito; o dispositivo - onde o julgador resolverá as questões submetidas
pelas partes.

      Analisando a sentença recorrida, constata-se que a mesma não padece
de vício de nulidade, porquanto presentes todos os requisitos
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previstos no citado artigo.

      Sabe-se que a decisão judicial resulta de um exercício lógico em que
premissas e conclusões mantêm vínculos de pertinência e consequência. No
caso, o MM. Juiz a quo ponderou os fatos para a formação de seu
convencimento, decidiu dentro dos limites da lide, expôs os fundamentos da
decisão e lançou dispositivo resolvendo as matérias debatidas.

      Assim, tendo a sentença preenchido os requisitos mencionados na norma
supra, estando presentes, de forma clara e objetiva, as razões que formaram
sua convicção, não há que se falar em nulidade como pretende a apelante.

      Ressalta-se que o juiz não está obrigado a responder, uma a uma, a
todas as alegações das partes, ainda mais quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundamentar a decisão, e muito menos se obriga a
ater-se aos fundamentos por elas indicados.

      A nulidade prevista no art. 93, inc. IX, da CF/88, apenas se verifica com a
ausência dos fundamentos que levam o julgador a formar seu
convencimento, pois a CF/88 não exige que a decisão seja extensivamente
fundamentada, bastando que contenha os elementos essenciais a externar a
convicção de seu prolator.

      Sobre o tema, THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA e
LUIS GUILHERME A. BONDIOLI:

"Não é nula a sentença fundamentada: - sucintamente (RSTJ 127/343,
143/405, STJ-RTJE 102/100, RT 594/109, 781/285, 811/271, RF 365/276,
RJTJESP 141/30, JTJ 146/188, 155/17, 156/173, JTA 166/156); - de maneira
deficiente (RSTJ 23/320; RT 612/121); - ou mal fundamentada (RT 599/76,
RJTJESP 94/241, RP 4/406, em. 191), desde que, nestes três casos,
contenha o essencial (STJ-4ª T., REsp 7.870-SP, Min. Sávio de Figueiredo, j.
3.12.91, DJU 3.2.92)". (op. cit., p. 499).
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      A propósito, o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

"Sendo possível extrair da decisão a fundamentação adotada pelo Juiz, não
há razão para anulá-la, já que não há violação do inciso IX, do artigo 93, da
Constituição Federal/88". (TJMG, 9ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº
1.0024.07.753754-6/004, Relator Des. Pedro Bernardes, acórdão de
16.12.08, publicação de 09.02.09).

      Como já ressaltado, a sentença de primeiro grau observou todos os
requisitos exigidos pelo art. 458, do CPC, não havendo, pois, se cogitar de
nulidade.

      Por tais razões, rejeito a preliminar.

      Do mérito

      O condomínio consiste no exercício simultâneo da propriedade por mais
de uma pessoa, sendo cada uma delas proprietárias, podendo exercer os
poderes inerentes sobre a coisa, havendo, no entanto, a limitação pela
convivência desses direitos também pertencentes aos outros consortes.

      Na situação em análise, é indene de dúvidas o direito do apelado em
requerer, a qualquer tempo, a divisão da coisa comum, com a consequente
alienação judicial do bem, repartindo-se o produto na proporção de cada
comunheiro, sendo nesse sentido o art. 1.320, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa
comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da
divisão.

      Sobre o tema, confiram-se os ensinamentos de Caio Mário da Silva
Pereira:

"Quando a coisa for indivisível ou se tornar, pela divisão, imprópria ao
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seu destino, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizados
os outros, será vendida. Em tal caso, qualquer dos condôminos requererá a
alienação com observância do disposto no Código de Processo Civil, sendo o
bem vendido em hasta pública, na qual serão observadas as preferências
gradativas: o condômino em condições iguais prefere ao estranho; (...)
Praceado o bem, e deduzidas as despesas, o preço será repartido na
proporção dos quinhões ou sortes." (in Instituições de Direito Civil, Ed.
Forense, 11ª ed., p. 134/135).

      Lado outro, tem-se que permanecendo um dos companheiros, após o
término da relação, fazendo uso de bem comum de forma exclusiva, revela-
se cabível a estipulação de aluguel em favor daquele que se encontra
privado da fruição da coisa, a título de indenização.

      Neste sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL - FAMÍLIA - SEPARAÇÃO LITIGIOSA - PARTILHA -
AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - IMÓVEL
COMUM UTIL IZADO POR APENAS UM DOS CÔNJUGES -
POSSIBIL IDADE -  D IREITO DE INDENIZAÇÃO -  D ISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO - RECURSO PROVIDO. - Conforme
jurisprudência pacífica desta Corte, a circunstância de ter permanecido o
imóvel comum na posse exclusiva da varoa, mesmo após a separação
judicial e a partilha de bens, possibilita o ajuizamento de ação de
arbitramento de aluguel pelo cônjuge afastado do lar conjugal e co-
proprietário do imóvel, visando a percepção de aluguéis do outro consorte,
que serão devidos a partir da citação. - Precedentes. - Recurso provido para
reconhecer o direito do recorrente à percepção de aluguel de sua ex-
consorte, vez que na posse exclusiva do imóvel comum, a partir da data da
citação, na proporção do seu quinhão estabelecido na sentença. (REsp
673.118/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado
em 26/10/2004, DJ 06/12/2004, p. 337)

      Ocorre que, na hipótese, o imóvel serve de moradia à apelante (ex-
companheira do apelado) e aos filhos dos litigantes.
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      Importante salientar que no processo de nº 0024.09.687553-9 restou
decidido que a guarda dos filhos foi deferida em favor da genitora, ora
apelante, com horário de visita do pai livre (f. 53).

      Além disto, verifica-se que as partes homologaram acordo nos autos da
Ação de Alimentos, processo nº 0024.07.593960-3. Na oportunidade,
transcrevo trechos do acordo:

"5 - O apartamento de propriedade do casal ficará como residência dos
filhos, no mínimo durante os próximos cinco anos, sendo que, após esse
prazo, o mesmo poderá ser vendido, desde que de comum acordo entre os
pais dos menores" (f. 50). (grifo nosso).

      Segundo o acordo homologado em juízo, a propriedade do casal se
destinaria à moradia da família, e a apelante continuaria a ocupá-la,
gratuitamente, na companhia dos filhos do casal, até que fosse vendido.
Portanto, impossível alterar seu conteúdo, por deliberação exclusiva do
apelado, ainda que tenha se arrependido posteriormente.

      O apelado, em momento algum impugnou tais afirmações, portanto,
restou comprovado que os filhos do casal também residem no imóvel e em
sendo dever dos pais assegurarem moradia aos filhos, descabe o
reconhecimento dos locativos.

	Em casos análogos ao dos autos, a jurisprudência deste eg. Tribunal de
Justiça já se pronunciou:

"EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - BEM INDIVISÍVEL - ALIENAÇÃO JUDICIAL
- POSSIBILIDADE - USO EXCLUSIVO - PAGAMENTO DE ALUGUEL -
INVIABILIDADE. - O condômino poderá requerer, a qualquer tempo, a
alienação da coisa comum, a fim de se repartir o produto na proporção de
cada quinhão quando, por circunstância de fato ou por desacordo, não for
possível o uso e gozo em conjunto do imóvel indivisível, resguardando-se o
direito de preferência contido no art. 1.322 do Código Civil. - A locação não
se presume, devendo ser fruto de deliberação comum, na forma do vigente
ordenamento civil, sendo
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indevida a pretensão de recebimento de aluguel na existência de condomínio
de imóvel residencial reconhecido como decorrência de relação familiar,
principalmente se houve o consentimento, ainda que tácito do outro
condômino. (1.0701.07.194985-6/001, Relator (a): Des.(a) José Antônio
Braga, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2011, publicação da súmula
em 04/04/2011) (grifo nosso).

"FAMÍLIA - PARTILHA DE BENS - PAGAMENTO DE ALUGUEL EM
DECORRÊNCIA DO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL DO CASAL -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEVIDO USO DO BEM. I - Se a
propriedade em condomínio é usufruída por apenas um dos donos em
virtude da impossibilidade de convivência em conjunto, é devido àquele que
ficou impedido do uso, uma compensação, que pode advir da própria venda
da fração ideal a ele pertencente ou do recebimento de aluguéis na
proporção de sua quota parte. II - Ante a ausência de comprovação nos
autos acerca das alegações trazidas pela recorrente, mormente sobre o uso
exclusivo por seu antigo consorte do imóvel de propriedade do casal, não há
como acolher o pleito inaugural e compelir o recorrido ao pagamento de
aluguéis". (1.0024.08.178237-7/001, Relator (a): Des.(a) Leite Praça, 5ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2011, publicação da súmula em
15/12/2011) (grifo nosso).

"AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS - BEM EM CONDOMÍNIO -
ACORDO REALIZADO NO FEITO DO DIVÓRCIO - BEM AINDA NÃO
ALIENADO - USO SOMENTE POR UM DOS CÔNJUGES - COBRANÇA DE
ALUGUEL - NÃO CABIMENTO. Tendo as partes acordado no processo de
divórcio, sobre a partilha dos bens do casal, cabendo à ex-esposa, ora
requerida, o direito de continuar na posse do imóvel mantido em condomínio,
na parte que é e sempre foi destinada à sua moradia e da filha menor do
casal, até que seja alienado o bem, não cabe ao autor, ex-marido, pretender
a cobrança de aluguéis desta, porque assim não foi acordado".
(1.0145.07.410009-3/001, Relator (a): Des.(a) Batista de Abreu, 16ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2008, publicação da súmula em
03/10/2008). (grifo nosso).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - EX- CÔNJUGES -
IMÓVEL EM CONDOMÍNIO - FIXAÇÃO DE ALUGUEL - IMPOSSIBILIDADE

9



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO USO COM EXCLUSIVIDADE POR
UM DOS CONDÔMINOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC -
SENTENÇA MANTIDA. Havendo bem em condomínio faculta-se a um dos ex
-cônjuges exigir do outro, que estiver na posse e uso exclusivo de bem,
parcela correspondente à metade da renda de um presumido aluguel. Em
não havendo comprovação cabal de que a requerida estivesse na posse
exclusiva do bem, não há que se falar em fixação de aluguel".
(1.0487.11.000619-3/001, Relator (a): Des.(a) Wanderley Paiva, 11ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2014, publicação da súmula em
30/06/2014) (grifo nosso).

      Desta forma, o acolhimento da pretensão do apelado implicaria impor,
exclusivamente, à apelante, dever que recai a ambos os pais, pois passaria
ela a arcar sozinha com as despesas de moradia dos filhos. Não há, pois,
razoabilidade na pretensão indenizatória.

      O apelado afirmou, ainda, que a apelante não se incumbiu de promover e
facilitar a venda do imóvel, entretanto, os documentos juntados às ff. 67/109
demonstram o contrário. Assim, cabe ao apelado, tão somente, a extinção do
condomínio, e a consequente alienação do imóvel, que já foi determinada em
sentença.

      No que diz respeito à alegação da apelante de que é necessária a
compensação dos valores gastos com as benfeitorias no imóvel, não lhe
assiste razão, eis que foram destinadas a torná-lo mais agradável, não se
tratando de reformas sem as quais o imóvel pereceria.

      Entendo que as benfeitorias foram para o embelezamento do imóvel.
Nada, portanto, para compensar, pois a apelante delas já tivera proveito.
Ademais, inexiste nos autos comprovação de que o apelado tivesse anuído
em participar das obras ou sequer estivesse de acordo com sua realização.

      Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para excluir a
condenação da apelante ao pagamento da metade do valor referente ao
aluguel do imóvel.
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      Custas, na forma da lei.

DES. JOSÉ ARTHUR FILHO (REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. PEDRO BERNARDES - De acordo com o(a) Relator(a).

              SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO,
REJEITARAM A PRELIMINAR E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO."
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