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 Data de Julgamento: 29/10/2014
 Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves
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Nº 70061430765 (N° CNJ: 0335639-11.2014.8.21.7000)

2014/Cível

 

AÇÃO DE PARTILHA POSTERIOR AO DIVÓRCIO CUMULADA COM PEDIDO DE
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CABIMENTO. DÍVIDAS. PROVA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. DESCABIMENTO. 1. É cabível a fixação de locativo pelo uso exclusivo de imóvel
do casal apenas pelo varão, quando já foi extinta a sociedade conjugal e o imóvel está
partilhado em 50% para cada ex-cônjuge. 2. Se a parte não concordou com a decisão
interlocutória que fixou o aluguel pelo uso exclusivo do imóvel, deveria ter interposto o
recurso próprio, e não pedir a reconsideração, cuidando-se preclusa relativamente à vigência
do encargo e o valor, que se mostra adequado, aliás. 3. Não tendo o réu se desincumbido do
ônus de comprovar a alegada sub-rogação e a existência de dívidas relacionadas ao bem,
descabe proceder qualquer compensação com a meação da autora, mormente considerando
que ele permaneceu residindo no imóvel comum após a separação do casal, sem alcançar
qualquer valor para a ex-esposa. 4. O benefício da assistência judiciária gratuita é exceção e
visa assegurar o acesso à justiça de quem não possui recursos para atender as despesas do
processo sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família, não podendo ser
considerada pobre, na acepção legal, a parte que não comprova a sua incapacidade
econômica. Recurso desprovido. 

 
Apelação Cível Sétima Câmara Cível
Nº 70 061 430 765

N° CNJ: 0335639-11.2014.8.21.7000

Comarca de Santa Maria

P.R.K.B.

..

APELANTE

M.M.H.A.

.

APELADO

 

Ó Ã



05/10/2017 <NÚMERODETOKENSNODOCUMENTO \18><COMPOSIÇÃODEACÓRDÃOEMENTA \TEXTO="(INSIRA AQUI O TÍTULO DA EMENTA…

http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php%3Fnome_comarca%3DTribunal%2Bde%… 2/4

ACÓRDÃO

 
 
           Vistos, relatados e discutidos os autos.

           Acordam os Desembargadores integrantes da Sétima Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

           Custas na forma da lei. 
 

           Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores
Des. Jorge Luís Dall'Agnol (Presidente) e Des.ª Liselena Schifino Robles
Ribeiro.

           Porto Alegre, 29 de outubro de 2014. 
  

 
DES. SÉRGIO FERNANDO DE VASCONCELLOS CHAVES,

Relator. 
  

 
 

RELATÓRIO

 
 
Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves (RELATOR) 

 
           Trata-se da irresignação de PAULO RENATO K. B. com a r. sentença que
julgou procedente a ação de partilha de bem com arbitramento de aluguéis que
lhe move MARCIA M. H. A.  

 
           Sustenta o recorrente que o imóvel objeto de litígio foi adquirido em grande
parte com recursos próprios. Alega que a sentença não reconheceu as dívidas
pendentes relativas ao bem e as que foram por ele adimplidas, as quais devem
também ser suportadas pela recorrida. Alega que, no terreno onde está
construído o pavilhão, existe uma parte ideal que pertence aos antigos
vendedores, sendo que o valor será pago na liberação do inventário. Aduz ser
descabido o arbitramento de aluguéis do Pavilhão, parte residencial e comercial,
pois o bem nunca foi alugado para o fim comercial, e o aluguel residencial tem
valor bem inferior ao apontado, que foi requerida no processo e não foi apreciada
na sentença. Pretende ver excluído da partilha a parte do terreno que ainda não
foi paga, o acréscimo em seu favor do montante do bem que pagou com recursos
próprios e antes do casamento e após a separação fática, a partilha das dívidas
relativas ao imóvel e a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede o
provimento do recurso. 

 
           Intimada, a recorrida apresentou contra-razões, sustentando que o
recorrente não demonstrou a relação entre os contratos de crédito direto juntados
aos autos com o bem a ser partilhado, sendo que se de fato existissem
pendências estariam registradas na matrícula do imóvel. Argumenta que a
conservação do bem incumbia a PAULO RENATO, uma vez que permaneceu
residindo no imóvel desde a separação, sem nada repassar-lhe, o que seria o
correto, pois o bem foi comprado na constância do casamento. Pede o
desprovimento do recurso. 
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           Com vista dos autos, a douta Procuradoria de Justiça lançou parecer,
opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. 

 
           Foi observado o disposto no art. 551, § 2º, do CPC. 

 
           É o relatório.

 

VOTOS

 
 
Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves (RELATOR) 

 
           Estou desacolhendo a pretensão recursal. 

 
           Com efeito, é cabível a fixação de locativo pelo uso exclusivo de imóvel do
casal apenas pelo varão, quando já foi extinta a sociedade conjugal e o imóvel
está partilhado em 50% para cada ex-cônjuge.  

 
           Friso que, se a parte não concordou com a decisão interlocutória de fl. 73
que fixou o aluguel pelo uso exclusivo do imóvel, deveria ter interposto o recurso
próprio, e não pedir a reconsideração, motivo pelo qual a questão da vigência do
encargo e do valor não podem mais ser discutidas, pois se trata de matéria
preclusa, valendo gizar, de qualquer sorte, que o valor se mostra adequado.  

 
           Além disso, observo que agora já está delineada a partilha e está
estabelecida a relação condominial, sendo rigorosamente correta a fixação de
locativo a ser pago em favor do condômino que está privado do uso do bem. 

 
            Com relação à partilha do imóvel, observo que tendo as partes acordado
nos autos da ação de separação judicial que a residência construída pelo casal
seria oportunamente partilhada, em razão das dívidas pendentes sobre o bem,
descabe a discussão intempestiva acerca de suposta sub-rogação, pois ficou
ajustado anteriormente que o imóvel seria partilhado entre o casal. 

 
           Da mesma forma, tenho que não restou comprovada a existência de
dívidas relacionadas aos imóveis, pois a Caixa Econômica Federal informou que
as partes não possuem nenhum vínculo envolvendo penhora, hipoteca ou
alienação fiduciária de imóvel (fl. 63) tendo a SICREDI esclarecido que o débito
que originou a penhora judicial sobre o bem á foi liquidado, com extinção da
execução (fl. 119). 

 
           De outra banda, não se pode desconsiderar que, desde a separação das
partes PAULO RENATO permaneceu residindo no imóvel, sem alcançar qualquer
valor à MÁRCIA, não podendo agora buscar ser compensado pelas despesas de
conservação do bem e por dívidas não comprovadas cabalmente.  

 
           Por fim, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, pois tenho que
não restou comprovada a condição de necessidade do recorrente. 

 
           Lembro, pois, que o benefício da assistência judiciária gratuita visa
assegurar o acesso à justiça de quem não possui recursos para atender as
despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua
família. E, sendo assim, constitui exceção à regra de que a atividade judiciária se
desenvolve mediante pagamento de custas, razão por que a interpretação deve
ser necessariamente restritiva, não sendo suficiente a declaração de insuficiência
de recursos, ao contrário do que alega PAULO RENATO. 
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           Nesse contexto, era indispensável a demonstração da condição de
hipossuficiência do recorrente, mas essa prova inexiste nos autos, nada
justificando o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, pois não é
suficiente a mera declaração da parte. 

 
           Portanto, o recorrente efetivamente não logrou êxito comprovar de forma
cabal que faz jus ao benefício da gratuidade, não se enquadrando, dessa forma,
no conceito de necessitada, previsto no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060
de 1950.  

 
           ISTO POSTO, nego provimento. 

 
Des.ª Liselena Schifino Robles Ribeiro (REVISORA) - De acordo com o(a)
Relator(a). 

 
Des. Jorge Luís Dall'Agnol (PRESIDENTE) - De acordo com o(a) Relator(a). 

 
DES. JORGE LUÍS DALL'AGNOL - Presidente - Apelação Cível nº
70061430765, Comarca de Santa Maria:  

 
“NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” 

  
 

Julgador(a) de 1º Grau: AFIF JORGE SIMOES NETO

 

 


