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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA  APELAÇÃO N.º 0009397-13.2010.815.0011.
ORIGEM: 1ª Vara de Família da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Dr. Marcos Coelho de Salles – Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Ryxermy Mastroyanny Campos Fernandes.
ADVOGADO: Rodolfo Rodrigues Menezes e outro.
EMBARGADO: Ana Maria Lucena Benício.
ADVOGADO: Walber José Fernandes Hiluey.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.  PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA
DEFERIDO NA SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO DE VALOR AO VEÍCULO A SER
PARTILHADO. MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM SEDE DE EXECUÇÃO DO
JULGADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA ALEGADO. ASSUNTO AMPLA E
EXPRESSAMENTE  DEBATIDO  NO  ACÓRDÃO.  PRETENSÃO  DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS
ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO.

Não  existindo  no  Acórdão  embargado  as  alegadas  omissões  a  serem  sanadas,
rejeitam-se os Aclaratórios opostos sob tal fundamento.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos
Declaratórios na Apelação Cível n.º 0009397-13.2010.815.0011, em que figuram
como Embargante Ryxermy Mastroyanny Campos Fernandes e como Embargada
Ana Maria Lucena Benício.

ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em
rejeitar os Embargos Declaratórios.

VOTO.

Ryxermy  Mastroyanny  Campos  Fernandes opôs  Embargos  de
Declaração contra  o Acórdão de f.  235/238,  que desproveu a Apelação por  ele
interposta,   mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª  Vara de Família da
Comarca de Campina Grande, f. 189/192, nos autos da Ação de Reconhecimento e
Dissolução de União Estável e Partilha de Bens ajuizada por  Ana Maria Lucena
Benício, que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a existência de
união  estável  entre  as  partes  pelo  período  de  08/11/2003  a  24/04/2010  e
estabelecendo a partilha do veículo descrito na inicial na proporção de 50% para
cada  um dos  cônjuges,  excluindo  da  partilha  a  praça  de  táxi,  por  se  tratar  de
concessão de serviço público.

Em suas razões recursais, f. 240/241, alegou que o Acórdão foi omisso por
deixar de se manifestar sobre o pedido de gratuidade judiciária, não esclarecer se a
partilha do automóvel Meriva deverá ser realizada pelo seu valor venal atual ou o da
nota fiscal, além de deixar de apreciar a alegação de julgamento extra petita.

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios com efeitos infringentes para que
sejam corrigidos os supostos defeitos.



É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Diversamente do alegado pelo Embargante, não houve omissão na Decisão
embargada.

A Sentença, em seu dispositivo (f. 192), deferiu expressamente o pedido de
gratuidade judiciária formulado na Contestação (f.  23),  não existindo razão para
novo pronunciamento na esfera recursal.

Quanto à avaliação do bem a ser partilhado pelas partes, esta deverá ser
realizada  e  discutida  na  fase  de  execução  do  julgado,  sendo  suficiente  que  a
Sentença tenha determinado de forma clara e precisa qual o objeto da partilha, o
automóvel Meriva discriminado na inicial, cumprindo ressaltar que esta matéria não
foi alegada nas razões de Apelo.

No  que  concerne  à  alegação  de  julgamento  extra  petita,  o  Embargante
reitera  a  tese  sustentada  na  Apelação,  no  sentido  de  que  a  ausência  de  pedido
expresso de reconhecimento e dissolução da união estável consistiria em óbice para
o seu julgamento, matéria esta que foi ampla e expressamente debatida no Acórdão,
como se pode verificar pelo seguinte excerto, f. 237:

Com relação à preliminar,  a  inépcia da petição inicial  é  verificada quando restar
demonstrada a incidência de alguma hipótese do art. 395, parágrafo único, do Código
de Processo Civil.
Analisando o teor da peça inaugural, constata-se com facilidade que a pretensão da
parte autora é o reconhecimento e dissolução da união estável com a partilha dos
bens adquiridos na constância do relacionamento.
Portanto, resta concluir que da narração dos fatos decorre logicamente a formulação
de pedidos, assim rejeito a preliminar.

Trata-se de nítida intenção de revisão do julgado, o que é inadmissível na via
estreita dos Aclaratórios.

Posto isso, não existindo omissão a ser sanada, conhecidos os Embargos
de Declaração, rejeito-os.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 19 de agosto de 2014,
conforme  Certidão  de  julgamento,  o  Exm.º  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o Exm.º  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva).  Presente à sessão a Exm.ª
Procuradora de Justiça Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator


