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agravo de instrumento. outorga uxória. suprimento. 
 

     Provada a exclusividade do bem, e provada a recusa da cônjuge em
autorizar a sua alienação, é cabível de imediato o deferimento de
suprimento da outorga uxória. 

 
     Se o cônjuge é comprovadamente o proprietário exclusivo do bem,
então a recusa da mulher em fazer a outorga uxória é evidentemente
injusta. 

 
     O proprietário exclusivo não necessita provar a justiça ou injustiça das
razões que levaram o outro cônjuge a negar a autorização. Tal
comprovação só seria necessária se o bem a ser alienado fosse comum. 

 
AGRAVO PROVIDO. EM MONOCRÁTICA. 

 
Agravo de Instrumento Oitava Câmara Cível
Nº 70059080002 (N° CNJ: 0100563-07.2014.8.21.7000)  

 Comarca de Parobé
 
 .J.M.

.

 
 AGRAVANTE;

 
 .L.S.G.M.

.

 
  
 AGRAVADa.

 

Ã Á
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DECISÃO MONOCRÁTICA

 
 
           Vistos etc.

           Antes de mais, destaco que estou decidindo o recurso através de
monocrática porque a parte agravada não tem representação nos autos (e
portanto não haverá contrarrazões), e porque o tema envolve direito patrimonial
disponível entre pessoas maiores e capazes (e portanto não é caso para
intervenção obrigatória do Ministério Público).

           Dito isso, observo que o agravante pediu suprimento de outorga uxória.
Disse ser proprietário exclusivo de um imóvel que deseja vender. Mas referiu
que a sua esposa, de forma injustificada, estaria negando autorização.

           O juízo “a quo” indeferiu o pedido, por entender que não haveria prova de
que a recusa da aqui agravada seria injustificada.

           É contra esta decisão que se volta o presente recurso.

           Que já adianto, merece imediato provimento.

           Com efeito, agravante e agravada são casados pelo regime da
comunhão parcial de bens (fl. 25). Daí que mesmo em sendo o bem exclusivo
do agravante, ele necessita de autorização da esposa para aliená-lo (CCB, art.
1.647, I).

           Em havendo recusa ou negativa da esposa em autorizar a alienação,
resta ao marido apenas pedir em juízo o suprimento da outorga uxória.

           E em face de tal pedido, como estamos aqui e agora, é curial tomar em
conta que o agravante já fez comprovação cabal e concreta de que é o
proprietário exclusivo do bem a ser vendido.

           Tal comprovação está na documentação entre fls. 33 e 56 do
instrumento, que mostra que o imóvel foi recebido pelo aqui agravante quando
ele ainda era criança e por herança.

           Ou seja, é bem que ingressou no patrimônio dele muito antes do
casamento, e ainda com causa legal de exclusividade (CCB, art. 1.659, I).

           Em face disso, “data venia”, estou em que não é lícito exigir do agravante
que faça alguma prova sobre justiça ou injustiça nos motivos de recusa da aqui
agravada.

           Repito, o bem é exclusivo do agravante.

           Ele deveria poder dispor dele como bem entendesse.

           A exclusividade do bem, provada de forma cabal, já mostra por si só e
sem qualquer sombra de dúvida que a agravada não tem nenhum motivo justo
para negar a autorização.

           E nesse caso de negativa injusta a lei é expressa ao determinar que o
juiz supra a outorga uxória (CCB, artigo 1.648).

           Na realidade, haveria razão para exigir do agravante alguma prova sobre
os motivos de recusa da agravada apenas se estivéssemos diante de um bem
que é comum entre os litigantes.
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           Aí sim, em havendo potencialidade de que a alienação de um bem do
casal possa causar algum prejuízo para a esposa, é que as razões de recusa
dela teriam relevância.

           Mas em sendo bem comprovadamente exclusivo do agravante, e por isso
sendo evidente que a recusa da agravada é injusta, é de rigor deferir de plano
o suprimento da outorga uxória.

           ANTE O EXPOSTO, dou provimento ao agravo de instrumento, para ao
fim de deferir o suprimento da outorga uxória da agravada.

           Comunique-se e intimem-se.

           Oportunamente, arquive-se com baixa.

           Porto Alegre, 27 de março de 2014. 
  

  
 

Des. Rui Portanova,

Relator.

portanova@tj.rs.gov.br

 

 

 


