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Apelação Cível n. 2013.037848-4, da Capital

Relator: Des. Subst. Jorge Luis Costa Beber

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL LITIGIOSA CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. AÇÕES
CONEXAS DE ALIMENTOS E CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS. SENTENÇA UNA. CASAMENTO ENTRE BRASILEIRA E AMERICANO,
REGISTRADO NO BRASIL. CÔNJUGES AQUI RESIDENTES QUANDO DA SEPARAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI BRASILEIRA. EXEGESE DO ART.
7º DA LINDB.

REGIME DE BENS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS REGRAS ATINENTES À SEPARAÇÃO TOTAL. CASAMENTO REGISTRADO NO BRASIL
COM A ADOÇÃO DA COMUNHÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO, FORMULADO PELOS CÔNJUGES, PARA ALTERAÇÃO DO
REGIME DE BENS. INCIDÊNCIA DO QUE AVERBADO NO REGISTRO CIVIL E NA REPARTIÇÃO CONSULAR NO EXTERIOR, ONDE
CONVOLADO O MATRIMÔNIO.

AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA. CONVERSÃO EM DIVÓRCIO. CONCORDÂNCIA DAS PARTES. PARTILHA DO IMÓVEL. AQUISIÇÃO COM
RENDIMENTOS PRÓPRIOS FRUTOS DO TRABALHO PESSOAL E DA VENDA DE BENS PARTICULARES. REPARTIÇÃO NA PROPORÇÃO DO
AUXÍLIO DE CADA CONSORTE. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.

DIVISÃO DOS BENS MÓVEIS. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS BENS A SEREM REPARTIDOS. ÔNUS QUE INCUMBIA AO APELANTE.
REJEIÇÃO MANTIDA.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE. PRETENDIDA COMUNHÃO. ORIGEM EXCLUSIVA DO ANTERIOR RELACIONAMENTO
DAQUELE. IMPROCEDÊNCIA. EX-ESPOSA QUE ADUZ FAZER JUS À DOAÇÃO RECEBIDA DURANTE O CASAMENTO. DISPOSIÇÃO NÃO
CONFIGURADA. CIÊNCIA DE QUE O ATO OCORREU PARA EVITAR O PAGAMENTO DE IMPOSTOS. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA.

ALIMENTOS. PLEITO CONDICIONAL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO QUE DEVE ESTAR ARRIMADA NO BINÔMIO NECESSIDADE -
POSSIBILIDADE.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. ESPOSA VENCIDA EM MAIOR PARTE. COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 306 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 2013.037848-4, da comarca da Capital (2ª Vara da Família), em que é
apelante e recorrido adesivo L. S., e apelada e recorrente adesiva M. K. S. S.:

A Quarta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao apelo e negar
provimento ao adesivo. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Des. Victor Ferreira, com voto, e dele participou o Exmo. Des. Luiz
Fernando Boller. Funcionou como Representante do Ministério Público o Exmo. Sr. Dr. Guido Feuser.

Florianópolis, 13 de março de 2014.

Jorge Luis Costa Beber

Relator

 

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível e de recurso adesivo interpostos contra sentença que, em julgamento conjunto de três demandas conexas
[ação de separação judicial litigiosa (Autos n. 023.09.051465-6), ação cautelar de separação de corpos cumulada com arrolamento de
bens (Autos n. 023.09.043101-7) e ação de alimentos (Autos n. 023.09.061767-6)], decretou o divórcio, julgou parcialmente
procedente a cautelar, frente à composição parcial, e extinta a demanda alimentícia.

Por fim, o magistrado a quo distribuiu igualitariamente entre as partes as custas e arbitrou em R$ 2.000,00 os honorários advocatícios
para cada uma, sem compensação.

No dia seguinte, retificou a sentença ex officio para constar que M. K. S. passará a usar o nome de solteira (fl. 391).

As partes opuseram aclaratórios (fls. 393-394 e 401), tendo ambos sido rejeitados (fl. 399 e 403).

O varão apelou (fls. 406-414) insurgindo-se quanto ao uso do nome de casada pela apelada e contra o critério adotado para a partilha
dos bens, na proporção de 60% em seu favor e 40% para cônjuge virago, atinente ao único bem imóvel adquirido, e repartição
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igualitária do veículo do casal, presumindo já partilhados os bens móveis.

Expôs que a apelada confessou em juízo que o dinheiro para a aquisição do imóvel adveio do exterior, fruto da partilha do primeiro
casamento do apelante, nascido nos Estados Unidos da América. Defendeu, nesse âmbito, que a recorrida contribuiu com 21,27% para
aquisição daquele bem, destacando que mesmo na eventualidade de ser admitida a versão por ela anunciada, concluir-se-ia que ela
auxiliou com 24,48% do bem, sendo cabível a reforma do decisum, de uma forma ou de outra.

Pugnou pela partilha de todos os bens móveis localizados na habitação, previstos no pacto particular, especialmente os pertences de
linha branca e eletrônicos. Por ter sido majoritariamente vencedor nas demandas, requereu a reforma da distribuição dos ônus
sucumbenciais, ou, na pior da hipóteses, mantida a igualdade arbitrada na sentença, a incidência da respectiva compensação, tal como
previsto na Súmula 306/STJ.

A apelada apresentou contrarrazões (fls. 421-427) e recorreu adesivamente (fls. 428-442), argumentando que o decisum vergastado
atribuiu valor excessivo ao denominado "pacto antenupcial particular" firmado pelo casal, deixando de partilhar as aplicações
financeiras que a ambos pertenciam.

Assentou que a sentença, ao repartir o imóvel na proporção de 40% para si e 60% para o apelante, afrontou o regime da comunhão
parcial de bens adotado pelos litigantes, pleiteando pela distribuição igualitária.

Esclareceu que o matrimônio ocorreu em 12.06.2001 (fls. 10-11) e que o "pacto antenupcial de separação obrigatória de bens" foi
lavrado apenas em 04.06.2003 (fls. 88-103), sob vício de consentimento, eis compelida a assiná-lo, não tendo sido homologado por
Tribunal Americano e tampouco pelo STJ.

Frisou que a decisão açoitada não dividiu corretamente as aplicações financeiras do apelante, no total de R$ 636.204,94. Além disso,
noticiou que em 2003 recebeu daquele doação no valor R$ 550.000,00, numerário que não envolve patrimônio subrogado, e verberou
que os móveis e utensílios já foram divididos.

Requereu seja deferida, via compensação, a propriedade total do imóvel e do veículo, dada a omissão das aplicações financeiras do
apelante, de forma que, caso indeferida a compensação, seja este condenado a pagar-lhe pensão alimentícia.

Ao cabo, postulou à fl. 442 "a realização da partilha na base de 50% de todo o patrimônio amealhado pelo casal, [...] com a
transferência dos bens remanescentes, em compensação aos que, comprovadamente, o apelante desviou de suas contas bancárias".

Após manifestação da Procuradoria de Justiça no sentido de regularizar o processamento do recurso adesivo, o que motivou o
despacho que repousa às fls.450, aportaram ao autuado as contrarrazões que descansam às fls. 454-460. Através de nova
manifestação, o Procurador de Justiça Dr. Tycho Brahe Fernandes opinou pela remessa do feito à origem, para decisão de recebimento
do recurso adesivo.

Derradeiramente, após a redistribuição anunciada no ofício firmado pelos integrantes desse Órgão Fracionário, o feito foi encaminhado
a esse relator.

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os apelos.

Destaco, apenas para que não passe sem registro, ser desnecessária a remessa dos autos à origem para despacho de recebimento do
recurso adesivo, porque a ele se aplicam as mesmas regras do recurso independente, impendendo destacar que a insurgência da
apelante foi aviada dentro do prazo legal e o Tribunal ad quem também ostenta competência para o juízo de admissibilidade.

Constato ser despicienda nova vista dos autos ao Ministério Público, pela terceira vez, uma vez que a causa devolvida a esta egrégia
Corte de Justiça versa exclusivamente sobre a partilha dos bens, não havendo insurgência específica acerca da verba alimentar -
notadamente acerca dos fundamentos utilizados na sentença para afastá-los - limitando-se a recorrente/adesiva, nesse tópico, a
lançar espécie de pretensão condicional, afirmando que dispensará o encargo alimentar se permanecer com o imóvel e o veículo do
casal.

Feito esse necessário intróito, realço que o casamento dos litigantes, ele americano e ela brasileira, ocorreu nos Estados Unidos da
América, em 12/06/2001, havendo sua averbação perante o Consulado-Geral do Brasil em Boston no dia 02/06/2003 (fls. 10) e
ulterior inscrição perante o Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais de Florianópolis, o que se deu em 16.07.2003.

Antes de de avançar, registro que o dissenso plantado nos autos gravita em torno dos direitos derivados de um matrimônio convolado
por brasileira com estrangeiro, realizado no exterior, discutindo os litigantes sobre efeitos de convenção particular por eles firmada
em dissonância com as regras que regulam o regime de bens no Brasil.

O art. 7° da Lei de Introdução ao Código Civil, atualmente denominada de Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Lei
12.376/2010 - LINDB), estipula como regramento atinente aos direitos pessoais envolvendo o começo e o fim da personalidade, o
nome, a capacidade e os direitos de família, a lei do país em for domiciliada a pessoa.

No caso em liça, é incontroverso que os litigantes eram domiciliados no Brasil ao tempo do ajuizamento da ação de separação, daí por
que a lei brasileira deverá ser observada para tutelar o respectivo lítigio.

Esta Corte já decidiu:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. CASAMENTO DE ESTRANGEIROS REALIZADO NO EXTERIOR E DOMICILIADOS NO
BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. DISCIPLINA DO ARTIGO 7º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL.

Tendo em vista que o art. 7º da Lei de Introdução ao Código Civil, disciplina que "a lei do país em que for domiciliada a pessoa
determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família", a Justiça Brasileira é a
competente para processar e julgar ação de separação litigiosa quando o casamento foi celebrado no exterior e os cônjuges são
domiciliados no Brasil.

AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. CASAMENTO REALIZADO NO EXTERIOR E NÃO REGISTRADO NO BRASIL. DESNECESSIDADE DO
REGISTRO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Não se justifica a extinção do feito sem resolução de mérito pela ausência de comprovação do registro do casamento junto ao Cartório
de Títulos e Documentos, porquanto o casamento é reconhecido e válido no país, uma vez que "a lei não exige o registro, no Brasil, do
casamento de estrangeiros celebrado no exterior, pois em princípio os atos e fatos ocorridos em outro país não entram no registro
civil. Basta aos cônjuges apresentar a certidão do casamento autenticada pela autoridade consular, para provarem seu estado civil"
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(Carlos Roberto Gonçalves Direito Civil Brasileiro. Vol. VI. Direito de Família, p. 102)." (Apelação Cível n. 2005.025794-1, de Palhoça,
Rel. Des. Carlos Prudêncio).

No mesmo sentido, colhe-se dos julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

"Ação de separação judicial litigiosa. Casamento no estrangeiro, onde o varão se mantém. Mulher domiciliada no território pátrio.
Competência da justiça brasileira. A Justiça brasileira é competente para as controvérsias de direito de família, quando um dos
cônjuges se domicilia no País, mesmo que o casamento tenha se celebrado no estrangeiro, onde permanece o outro parceiro, e ocorreu
o evento que originou o dissídio (Lei da introdução ao Código Civil Brasileiro, art-7). Apelação provida, para desconstituir a decisão. (6
fls.)" (apelação cível nº 70001547918, sétima câmara cível, Tribunal de Justiça do RS, relator: José Carlos Teixeira Giorgis, julgado em
13/12/2000).

E mais:

"CASAMENTO. Ato celebrado no estrangeiro. Competência. Controvérsias de direito de família. Julgamento afeto à justiça brasileira se
um dos é domiciliado no país - Irrelevância de que o outro parceiro permaneça no local da celebração do matrimônio e de que o evento
que originou o dissídio tenha lá ocorrido - Inteligência do art. 7º do Dec.-lei 4.657/42 (TJRS") (RT 791/364).

Denota-se da inicial, do documento lavrado perante a Repartição Consular do Brasil em Boston e da averbação junto ao Registro Civil
de Pessoas Naturais (fls. 09 e 10), que o casamento dos litigantes foi realizado mediante a comunhão parcial de bens, o que torna de
todo irrelevante as discussões travadas em torno de regime diverso entabulado na ocasião do matrimônio ajustado nos Estados Unidos
da América, não sendo demais realçar que sequer existe nos autos algum documento demonstrando sob que bases, naquele país, as
partes contraíram núpcias.

Do mesmo modo, não se pode emprestar ao escrito que descansa às fls. 88/103 feição de pacto antenupcial, pois ajustado sem a
forma solene exigida pela lei brasileira. Tampouco se mostra legítimo para viabilizar a alteração do regime de bens, à luz do que
dispõe o o § 2º do art. 1.639 do Código Civil vigente, eis não atendidas as formalidades timbradas na referida norma, já que os
nubentes, residindo no Brasil, jamais apresentaram ao Poder Judiciário algum pleito para alterar a adoção da comunhão parcial, tal
como averbada tanto perante o Consulado-Geral do Brasil em Boston como no Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais de
Florianópolis.

A comunhão parcial de bens, no Código de 1916 como na Lei Substantiva vigente, congrega o chamado regime legal ou oficial, tanto
que será por ele tutelado todo o casamento onde não haja convenção por parte dos nubentes, ou, havendo, seja ela nula. E a
sistemática legal não enseja qualquer complexidade, não se comunicando os bens que cada um possuía ao se casar, mesclando-se
aqueles adquiridos na constância do casamento a titulo oneroso ou fato eventual.

Resumidamente, excluem-se na comunhão parcial (a) o patrimônio particular de cada cônjuge, isto é, o que já lhe pertencia antes da
união conjugal; (b) os bens que, por motivo anterior ao casamento, durante a vigência do mesmo, passaram para o patrimônio
particular dos cônjuges, desimportando a natureza do título aquisitivo; (c) aqueles adquiridos durante a união, porém com o fruto de
bens sub-rogados aos particulares; (d) os rendimentos de bens de filhos de outro leito a que tenham direito qualquer dos cônjuges, em
conseqüência do dever familiar; (e) toda obrigação assumida antes do casamento, salvante se gerada em proveito comum; (f) tudo o
que, após o casamento, for obtido gratuitamente e com cláusula de incomunicabilidade, além dos sub-rogados em seu lugar; (g) os
obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo se contraídas em proveito do casal; (h) os bens de uso pessoal e todos aqueles
indispensáveis ao exercício da atividade profissional própria do cônjuge, e, finalmente, (i) o patrimônio derivado dos proventos do
trabalho pessoal de cada cônjuge; as pensões, meio-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

Em sentido inverso, participam da comunhão parcial, (a) os bens comuns, havidos onerosamente na constância do casamento; (b) o
patrimônio decorrente de fato eventual; (c) os bens havidos por legado ou doação para ambos os cônjuges; (d) as benfeitorias em
bens particulares de cada um deles (porque presume-se feitos com o esforço comum); (e) os frutos dos bens comum ou particulares
de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes a tempo de cessar a comunhão.

É como base em tais vetores, excluídos quaisquer outros, que a partilha controvertida nos autos deverá ser instituída, não se podendo
mitigar o peso da imposição legal que regra o regime de bens do casamento por força de um documento que, perante a lei civil
brasileira, não ostenta eficácia alguma.

Fixadas tais premissas, quanto aos bens a serem partilhados, observo que, no tocante ao imóvel situado em Jurerê, não há como ser
determinada a partilha no percentual de 50% para cada parte, pois é fato incontroverso que o autor contribuiu com maior parcela,
tendo afirmado na inicial que a requerida "contribuiu com pouco mais de R$ 50.000,00" (fls. 07).

A ré, em seu depoimento pessoal, reconheceu que:

"na casa de Jurerê, ele deu duzentos e pouco e eu sessenta" (19m10); "Juiz: vocês eram casados mas tinham vidas bem distintas, né? Sobretudo
econômico, financeiro? Ré: Sim, sim" (19m20); "a casa foi comprada por 285. Desses eu coloquei 60, mas depois fui colocando mais. Comprar
cortina, eu pagava. Comprar sofá, eu pagava" (21m02)" (grifos meus).

Assim, tratando-se de imóvel sub-rogado e adquirido com o fruto do trabalho pessoal de cada cônjuge, a partilha deve ser proporcional à cota entregue
por cada cônjuge.

Portanto, se dos R$ 285.000,00 a ré contribuiu com R$ 60.000,00, deve lhe ser atribuída a parcela de 21,05% do bem, tocando o remanescente ao
demandante, razão pela qual a sentença deve ser reformada neste ponto.

Quanto ao veículo, em seu depoimento a requerida disse que "eu ajudei com 15 e ele com 17" (21m35).

Na inicial, o autor limitou-se a afirmar que o veículo deveria ser partilhado (item 4.1), deixando de indicar o percentual de contribuição de cada cônjuge,
presumindo-se o esforço comum de ambos.

Diante deste cenário, tenho que a partilha deve ser efetuada igualitariamente entre as partes, tal como fixado na sentença.

Ambos os bens (imóvel e veículo), deverão ser objeto de liquidação de sentença, para fins de alienação.

Em relação à partilha dos bens móveis pleiteada pelo apelante (eletrodomésticos e eletrônicos), o juízo a quo, ao rejeitar os aclaratórios, pontuou ser
"presumível que nesse tópico as partes já compuseram, cada qual detendo o que já dispunha e ingresso no relacionamento" (fl. 403).

O que se denota dos autos é que o apelante não especificou, de modo pormenorizado, os bens móveis sobre os quais pretende a partilha, ônus que lhe
incumbia.
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A recorrente adesiva, por sua vez, defendeu-se dizendo que todos os pertences já foram repartidos, inclusive que o apelante mandou um caminhão para
resgatar os de sua propriedade.

Como não há a relação discriminada dos bens cuja divisão é pretendida pelo apelante, a improcedência deste pedido, como bem o fez o togado
sentenciante, é medida imperativa.

De outro norte, o pleito elaborado pela recorrente adesiva, de repartição proporcional das aplicações financeiras do apelante, é absolutamente
improcedente.

Com efeito, há autos prova contundente de que os valores que originaram as aplicações financeiras do apelante advieram da venda de sua antiga
residência nos Estado norte-americano, fruto do primeiro casamento, do qual se divorciou, palavras estas, aliás, confirmadas pela própria autora em
juízo.

Logo, não faz jus a recorrente adesiva a esse numerário.

Quanto ao fato do apelante ter doado em favor da apelada a importância de R$ 550.000,00, conforme esta última explicitou em suas manifestações,
tratou ele de realizar, na verdade, indevida manobra tendente a iludir o fisco para fins de tributação.

Não se cuidou, portanto, de doação propriamente dita, mas sim de mero estratagema, o que, frise-se, foi rigorosamente punido pelo fisco, impondo a
multa cabível pela indevida transação.

Desse modo, acreditar que o valor realmente foi fruto de doação ofende o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, insculpido no artigo 884
do Código Civil.

Uma vez descabido o vultoso montante em benefício da recorrente adesiva, por conseguinte também desprocede o pleito de compensação.

A recorrente adesiva, no tocante aos alimentos, não recorreu propriamente da sentença singular, limitando-se a formular espécie de pretensão
"condicional", tal como se observa do seguinte excerto das suas razões de apelo: "[...] caso a ré M. fique integralmente com o automóvel e o terreno de
Jurerê (antigo), dispensará o A. do pagamento da pensão. Do contrário (...), o A. varão deverá pensioná-la em valor compatível com suas necessidades,
que conforme afirmado, gira em torno de cinco salários mínimos" (fls. 441).

Ora, pretensão sob tal enfoque ressumbra de todo incompatível com os requisitos atinentes ao dever de prestar alimentos, que somente se perfaz
legítimo quando existir necessidade de quem pede e possibilidade daquele contra quem o encargo é postulado. E tais vetores, diga-se en passant, não
foram em nenhum momento esmiuçados no reclamo ofertado.

Por fim, no que concerne aos ônus sucumbenciais, vê-se que as partes concordaram com o divórcio.

A recorrente adesiva ficou vencida na proporção da partilha do imóvel, nos pedidos de alimentos e, quanto à cautelar de separação de corpos cumulada
com arrolamento de bens, os valores lá constritados, haja vista serem oriundos exclusivamente dos negócios do apelante, lhe foram liberados. O pedido
de separação de corpos ainda foi julgado extinto. Dito isso, crível é concluir que ela também ficou vencida na demanda cautelar.

A recorrente adesiva igualmente saiu-se derrotada no pleito de participação nas aplicações financeiras do apelante e respectiva compensação.

Ante o exposto, condeno a recorrente adesiva a pagar 70% das custas, ficando o restante a cargo do apelante.

A recorrente adesiva arcará com o pagamento de R$ 2.800,00 a título de honorários em favor dos procuradores do apelante. Este, de outro giro, deve
pagar R$ 1.500,00 de verba honorária aos advogados da recorrente adesiva, admitida a compensação (incidência da Súmula 306/STJ).

Indefiro o benefício da justiça gratuita à recorrente adesiva, seja porque recolheu o preparo no recurso adesivo, seja porque possui acervo patrimonial
incompatível com a situação de hipossuficiência exigida pela Lei n. 1.060/1950.

À luz de tais considerações, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, e conheço do recurso adesivo e nego-lhe provimento.
 

Gabinete Des. Subst. Jorge Luis Costa Beber
 


