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Partilha Judicial
Juiz(a): Dr. Arnaldo Maciel Pinto
Comarca: Belo Horizonte
PROCESSO Nº .....
AÇÃO DE PARTILHA JUDICIAL
AUTOR: .....
RÉUS: ....., ....., ....., ..... E ..... .
VISTOS, ETC.
..... ingressou em Juízo com a presente ação, contra ....., ....., ....., ..... E ....., herdeiros da ex-mulher falecida, .....,
pretendendo obter a partilha judicial dos bens comuns do casal, que foram devidamente relacionados às fls. 03/04,
inclusive com a indicação dos respectivos valores e juntando com a inicial os documentos de fls. 06/36.
Nomeado o autor como inventariante e não sendo possível qualquer composição nas audiências de tentativa de conciliação
designadas, apresentaram os réus ...... e ..... a contestação de fls. 69/71, rechaçando as alegações do autor, apresentando
em seguida os réus ....., ..... e ..... a contestação de fls. 72/80, acompanhada de documentos, rechaçando igualmente
todas as alegações constantes da inicial.
Impugnadas as contestações e não havendo mais provas a serem produzidas, apresentaram as partes as suas alegações
finais, reiterando o autor os termos da inicial e, os réus, os termos das contestações apresentadas.
Ouvido o Dr. Promotor, absteve-se o mesmo de manifestar-se no feito.
É o relatório. DECIDO.
Pois bem, demonstram-nos os autos que o autor e a falecida ..... casaram-se, sob o regime da comunhão parcial de
bens, em 16/03/1991 e vieram a separar-se de fato no final de abril/1995, com o decreto da separação de corpos do
casal, conforme se pode inferir dos autos em apenso de nºs ..... e ....., época em que ficou acordado que a partilha dos
bens comuns seria objeto de futura ação, nos termos dos arts. 982 e seguintes do CPC.
Agora, passados mais de 10(dez) anos da separação do casal e 09(nove) do falecimento da ex-esposa, vem o autor
requerer partilha do patrimônio do casal, afirmando que o mesmo seria constituído pelo apartamento ...... do Ed. .....,
situado na Rua ....., ....., Bairro ....., por um veículo ....., ano/modelo 1994 e pelos 31(trinta e um) bens móveis que
guarneciam a residência do casal, arrolados às fls. 03/04 da inicial.
Em sede de contestação, afirmaram os réus ....., irmã da falecida, e seu esposo ....., que todos os bens do casal teriam
sido adquiridos apenas com os recursos de ....., inclusive decorrentes de bens que já possuía antes do casamento,
afirmando ainda que o autor, quando da separação do casal, teria levado vários bens móveis consigo, dentre eles o
veículo ..... de placa ....., e os quais não teriam sido arrolados nos autos.
Em contestação, os réus ....., ....., irmãos da falecida, e ....., esposa deste último, teceram as mesmas alegações dos dois
outros réus, afirmando que o apartamento indicado na inicial teria sido adquirido, em parte, com a venda do
apartamento ..... do Ed. ....., situado na Rua ....., ....., Bairro ....., que havia sido doado por uma tia à Sra. ..... antes do
casamento, sendo que o restante do valor do imóvel veio a ser quitado apenas por esta e, assim como se deu a compra
de todos os móveis que possuía o casal, com a utilização de seus próprios recursos, inclusive oriundos da venda de seu
gado e do apartamento ....., da Rua ....., ....., Bairro ....., que a mesma possuía antes do casamento e que lhe teria sido
doado por seus pais em 1980, alegando que o veículo....., também adquirido com recursos da falecida, teria sido
vendido pelo ora autor após a separação, sem qualquer repasse para aquela e afirmando que este último jamais exerceu
qualquer atividade remunerada, de forma que não tinha condições de contribuir para a formação do patrimônio do casal.
Já de início, é importante que fique esclarecido e registrado que, tendo o casal adotado o regime da comunhão parcial
de bens, o patrimônio adquirido a título oneroso na constância do casamento, deverá ser considerado fruto do trabalho
e/ou colaboração comum e, portanto, pertencente a ambos os cônjuges, não cabendo absolutamente nenhuma discussão
quanto à parcela de colaboração de cada um deles.
A única discussão que poderá ser travada, corresponde à possibilidade de que alguns ou todos os bens objeto da
presente partilha tenham sido adquiridos por apenas um dos cônjuges e em período anterior ao do casamento, ou
mesmo, que bens ou valores adquiridos dessa forma tenham sido empregados na formação do patrimônio adquirido na
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constância do casamento.
E quanto à esta última hipótese, nota-se que não pairam quaisquer dúvidas de que, para a aquisição do apartamento
objeto de partilha, situado na Rua ....., foi dado como sinal de pagamento o apartamento da Rua ....., imóvel este que já
possuía a falecida ..... antes de casar-se com o ora autor, em decorrência de uma doação feita por uma tia da mesma em
11/05/1989, conforme se vê claramente pelos documentos de fls. 12/25 e 91/92.
Em sendo assim, resta indiscutível que o valor que possuía aquele imóvel, qual seja, o apartamento ..... do Ed. ....., situado
na Rua ....., ....., bairro ....., à época em que se deu a aquisição do apartamento ..... do Ed. ....., situado na Rua ....., .....,
bairro ....., deverá ser abatido do valor total deste último, para se chegar à meação que tocará ao autor, assistindo aos
réus total razão quanto a este ponto.
No entanto, algumas considerações devem ser feitas quanto ao apartamento objeto desta partilha, qual seja, o de nº .....
do Ed. ....., senão vejamos.
Primeiramente, cumpre observar que, não obstante o muito alegado, os réus não conseguiram comprovar que o
pagamento das prestações assumidas para a quitação daquele imóvel se deu com o produto da venda de gado que possuía
a falecida ..... antes do matrimônio, ou mesmo com o produto da alienação do apartamento situado na Rua ....., que havia
sido doado à mesma pelos pais no ano de 1980, conforme documentos de fls. 82/90.
Aliás, no contrato de promessa de compra e venda de fls. 12/25, constou claramente que as demais parcelas acima
mencionadas seriam quitadas por meio de notas promissórias, emitidas em nome do ora autor e a serem oportunamente
por ele resgatadas, inexistindo nos autos quaisquer provas ou mesmo indícios de que para tal resgate, teria a Sra. .....
lançado mão do imóvel que lhe foi doado pelos pais ou mesmo do gado que possuía antes de vir a se casar com o autor.
Em segundo lugar, é imperioso notar que, quando da separação de corpos do casal e conseqüente retirada do varão do
apartamento objeto desta partilha, referido imóvel ainda não havia sido totalmente quitado, o que somente veio a ocorrer
em 29/04/1997, como atesta o documento juntado pelo próprio autor às fls. 34, de forma que, permanecendo a virago
residindo no mesmo e inexistindo nos autos provas verdadeiramente concretas de que o autor veio a efetuar os
pagamentos das prestações ainda restantes, é forçoso concluir que tais prestações vieram a ser quitadas pela ocupante do
imóvel, ou seja, pela falecida ..... e devendo tais prestações serem abatidas da meação que tocar ao autor.
Por todas essas razões, conclui-se que o mencionado imóvel deverá ser partilhado em meio a meio para cada uma das
partes, mas abatendo-se da metade que tocar ao autor, a metade do valor do apartamento ..... do Ed. ..... à época da
aquisição do apartamento objeto da presente partilha, ou seja, abril de 1994, data da celebração do contrato de fls. 12/25,
bem como, a metade do valor das prestações pagas após a separação de corpos do casal, que se deu em abril de 1995,
para se chegar ao percentual exato do imóvel em discussão que tocará a cada uma das partes e o que deverá ser
apurado em futura liquidação de sentença.
Quanto aos bens móveis que guarneciam a residência do casal, sejam aqueles relacionados pelo autor na inicial ou os
indicados pelos réus em contestação, inexistem nos autos quaisquer provas ou mesmo indícios da sua real existência,
da sua aquisição na constância ou não do casamento ou mesmo de que ainda existiam quando do término da união.
No entanto, é certo que deverá o autor fazer jus à metade dos móveis que ainda compunham a residência do ex-casal à
época em que se deu a separação de corpos já mencionada, mas o que também deverá ser objeto de futura liquidação
de sentença, pelas razões acima expostas.
Quanto aos veículos relacionados na inicial e em contestação, respectivamente, o ..... de placa ..... e o ..... de placa .....,
cumpre observar que foram ambos adquiridos durante o casamento, mais precisamente no ano de 1994, como
demonstram os documentos de fls. 35/36 e 101/103, devendo assim serem incluídos na partilha e cabendo inclusive aqui
registrar que, como se vê pelos documentos de fls. 104/105, o ..... veio a ser alienado unicamente pelo autor logo após o
decreto da separação de corpos, não restando dúvidas de que o valor obtido com a venda não foi revertido em prol do
casal e o que apenas reforça o entendimento de que deverá certamente integrar o patrimônio objeto de partilha.
Entretanto, no que diz respeito aos citados veículos, deverão ser considerados, para efeito de partilha, os valores de
mercado de um automóvel ....., ano/modelo 1994, à gasolina, bem como, de um automóvel ....., espécie ....., ano/modelo
1994, à gasolina, considerando-se a data em que se deu a separação de corpos do casal, ou seja, em abril de 1995, com
divisão igualitária entre as partes dos valores encontrados e o que deverá também ser objeto de apuração em liquidação
de sentença.
Assim, à vista do exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente Ação de
Partilha Judicial, intentada por ..... contra ....., ....., ....., ..... e ....., para partilhar em meio a meio para cada uma das
partes os bens e valores abaixo descritos:
a) apartamento ..... do Ed. ....., situado na Rua ....., ....., bairro ....., mas abatendo-se da metade que tocar ao autor, a
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metade do valor do apartamento ..... do Ed. ....., considerando-se a época da aquisição do apartamento objeto da
presente partilha, ou seja, abril de 1994, data da celebração do contrato de fls. 12/25, bem como, a metade do valor das
prestações de tal imóvel pagas após a separação de corpos do casal, que se deu em abril de 1995, para se chegar ao
percentual exato do imóvel ora partilhado que tocará a cada uma das partes e o que deverá ser apurado em futura
liquidação de sentença;
b) valor de mercado de um veículo ....., ano/modelo 1994/1994, considerando-se a data em que ocorreu a separação de
corpos do casal, ou seja, em abril/1995, valor este que deverá ser apurado em liquidação de sentença;
c) valor de mercado de um veículo ....., espécie car/camioneta/pick-up, ano/modelo 1994/1994, considerando-se a data
em que se deu a separação de corpos do casal, ou seja, abril/1995, valor este que deverá ser apurado em liquidação de
sentença
d) bens móveis adquiridos pelo casal no período compreendido entre março de 1991 a abril de 1995 e que ainda
guarneciam a residência comum quando do decreto da separação de corpos, a ser também apurado em liquidação de
sentença.
Os valores encontrados nas letras "b", "c" e "d" acima deverão também ser corrigidos monetariamente, segundo os
índices da Eg. Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais e acrescidos dos juros legais, estes a partir da citação.
Como houve sucumbência recíproca, mas encontrando-se o autor amparado pelos benefícios da assistência judiciária,
condeno apenas os réus no pagamento da metade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados estes em 10% (dez por cento) do valor total dos bens e valores que tocarem ao autor.
P.R.I.
Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 2007.
Arnaldo Maciel Pinto
Juiz de Direito

http://www.ejef.tjmg.jus.br/home

Fornecido por Joomla!

Produzido em: 21 December, 2014, 13:27

