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A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 2004366-69.2014.815.0000
Relatora : Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Embargante : Silvanna Pires Moura Brasil
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Carvalho Júnior
Embargado : José Herberth Luna Lisboa
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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO  DE 
OMISSÃO  NO  JULGADO.  INEXISTÊNCIA. 
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  MEIO  ESCOLHIDO 
IMPRÓPRIO.  REJEIÇÃO.

-  Os  embargos  de  declaração  não  são  adequados  para 
reformar  julgado  proferido,  a  não  ser  que  reste 
configurada ao menos uma das hipóteses dos incisos do 
art. 535 do CPC.

- Quando não existir qualquer daquelas hipóteses, rejeitar-
se-ão os embargos.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a  Terce i ra  Câmara  Cível  do  Egrégio 
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  os  embargos 
declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, fls. 338/345, opostos 
por Silvanna Pires Moura Brasil, contra os termos do acórdão, fls. 324/330, da 
minha lavra que rejeitou a preliminar arguida e negou provimento ao agravo, 
em decisão assim ementada:
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“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO   ORDINÁRIA  DE 
ANULAÇÃO  DE  PARTILHA,  REVISIONAL  DE  ALIMENTOS  E 
REPACTUAÇÃO  DE  ENCARGOS  DE  MANUTENÇÃO  E 
ASSISTÊNCIA  DE  MENORES.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE. 
FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIVÓRCIO E 
PARTILHA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS 
NESTE  MOMENTO  PROCESSUAL.   HOMOLOGAÇÃO  NOS 
MOLDES  PROPOSTOS  PELAS  PARTES  ASSISTIDAS  POR  SEUS 
ADVOGADOS.  MANIFESTAÇÃO  FAVORÁVEL  DO  MINISTÉRIO 
PÚBLICO.  AUSÊNCIA  DE  NULIDADE.  DESPROVIMENTO  DO 
AGRAVO.

-  Não há que se falar em nulidade do  decisum proferido pelo juízo 
primevo,  quando  este,  apesar  de  sucinto,  foi  devidamente 
fundamentado,  sustentando  o  juízo  singular  a  necessidade  do 
contraditório e instrução probatória para o deferimento dos pedidos 
formulados liminarmente.

- Inexistindo nos autos provas de que a partilha tenha sido efetivada 
com vício de consentimento, considerando que o divórcio e a partilha 
dos  bens  foram  homologados  nos  moldes  propostos  pelas  partes, 
tendo  a  petição  sido  subscrita  pelo  casal  divorciando  e  por  seus 
advogados, havendo, ainda, manifestação favorável do representante 
do Ministério Público na audiência, não há que se falar, a princípio, 
em sua nulidade. ”

Em  suas  razões  recursais  (fls.338/345),  a  embargante 
sustenta que houve omissão no julgado, porquanto“verifica-se do teor do despacho  
que  rejeitou  os  pleitos  liminares  formulados  que  não  há  um  único  fundamento  
comprovado no que diz respeito à fundamentação (motivação) da decisão”,  pois  “não  
designou com precisão qual – ou quais – os motivos que desautorizavam a fumaça do  
bom direito e o perigo na demora, motivo pelo qual interpõe o presente embargo para que  
possam ser esclarecidos esses motivos, vez que a ausência de fundamentação suficiente  
na decisão em comento continua trazendo evidenciado prejuízo às partes”.

Discorrendo  sobre  a  matéria  afirma  encontrarem-se 
presentes  o  fumus  boni  juris  e o periculum in  mora   para  a  concessão para a 
concessão do pleito liminar.

Por  fim,  requer  o  acolhimento  dos  presentes  Embargos, 
para que seja apontada “a motivação válida para a rejeição do pleito liminar, suprindo  
as omissões e obscuridades apontadas, inclusive se manifestando sobre o fumus boni  
iuris e periculum in mora apontados pela embargante”.

Contrarrazões acostadas às fls. 350/355.

É o relatório.
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V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Os  embargos  de  declaração  constituem  mais  um  dos 
instrumentos  postos  à  disposição  dos  litigantes  pela  legislação  processual 
vigente,  com  a  finalidade  específica  de  sanar  omissões,  contradições  ou 
obscuridades no julgado que, de alguma forma, prejudiquem ou impeçam o 
efetivo cumprimento da decisão. 

A omissão,  em primeira  análise,  representa  a  parte  do 
acórdão  embargado  que,  em  tese,  deveria  ter  se  pronunciado  sobre 
determinado ponto de extrema relevância para o deslinde da causa e que, não 
obstante,  quedou-se  inerte.  Da  mesma  forma,  a  contradição  que  autoriza  a 
interposição  dos  embargos  deve  ser  entendida  como  aquela  existente  entre 
premissas  lançadas  na  fundamentação  do  acórdão  ou  ainda  entre  a 
fundamentação e a conclusão, devendo, neste ponto, ser demonstrada de forma 
bastante clara pelo embargante. Por fim, as obscuridades representam pontos 
sobre os quais a decisão embargada não se pronunciara com clareza (gramatical 
e  lógica)  suficiente e  que,  de todo modo, prejudica a exata compreensão do 
comando descrito no acórdão.

Assim,  em conformidade com a sistemática recursal 
estabelecida pelo art. 535 do CPC, os embargos de declaração somente são 
cabíveis quando “houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição” 
ou “for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal”.

Assevera  a  embargante  que  há  omissão  no  julgado, 
porquanto“verifica-se do teor do despacho que rejeitou os pleitos liminares formulados  
que não há um único fundamento comprovado no que diz respeito à fundamentação  
(motivação) da decisão”, pois “não designou com precisão qual – ou quais – os motivos  
que desautorizavam a fumaça do bom direito e o perigo na demora, motivo pelo qual  
interpõe o presente embargo para que possam ser esclarecidos esses motivos, vez que a  
ausência  de  fundamentação  suficiente  na  decisão  em  comento  continua  trazendo  
evidenciado prejuízo às partes”.

Em que pesem os argumentos da recorrente, entendo que 
os embargos devem ser rejeitados, pois não buscam sanar quaisquer vícios 
existentes no julgado, mas simplesmente rediscutir matéria, o que é 
inadmissível nesta via.

Compulsando  os  autos  verifico  que  a  agravante,  ora 
embargante, veiculou os seguintes pedidos em sua inicial (fls.02/15), verbis:
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“DOS PEDIDOS

Isto posto rogam as Agravantes, a priori, digne-se este D. Relator, analisando  
os argumentos tecidos e os documentos acostados aos autos, em conceder o  
EFEITO  SUSPENSIVO  ATIVO  pleiteado,  permitindo  assim  que  às  
Agravantes  sejam  deferidos  os  pleitos  liminares  formulados  na  ação  de  
primeiro grau, evitando dessarte sejam causados prejuízos ao patrimônio das  
Recorrentes e, eventualmente, a direito e patrimônio de terceiros até o final  
julgamento  do  presente  instrumento  e,  no  mérito,  em  DAR  TOTAL  
PROVIMENTO ao recurso aqui delineado, sob pena de se por em risco os  
direitos  e  o  patrimônio das  Recorrentes e de eventuais  terceiros,  conforme  
robusta narrativa acima delineada.” 

Por sua vez,   os pleitos liminares formulados na ação de 
primeiro grau, que foram os seguintes:

“a)  Inicialmente,  rogam  as  Promoventes  digne-se  este(a)  D. 
Magistrado(a)  em  determinar  o  desarquivamento  do  feito  de  nº 
200.2012.121.963-4, determinando ainda o imediato apensamento aos 
novos autos que se formam;

b)  Após  essa  providência,  rogam  ainda  digne-se  este  (a)  D. 
Magistrado(a)  que  determine,  no  que  couber,  liminarmente,  a 
suspensão  imediata  dos  efeitos  da  partilha  realizada  nos  autos  do 
processo de nº 200.2012.121.963-4, sob pena de se estar permitindo que 
atos  nulos  busquem  convalidação,  seja  pela  transferência  de  bens 
imóveis, seja pela possibilidade de se causar prejuízos irreparáveis ao 
patrimônio das Promoventes, e em especial a suspensão do encargo 
oneroso  vitalício  que incide sobre  o  bem imóvel  doado,  posto  que 
demonstrados os requisitos legais;

c) Para que se dê cumprimento ao pleito acima, rogam ainda as 
Promoventes  digne-se  este(a)  Magistrado(a)  em  determinar  a 
expedição  de  ofício  aos  cartórios  de  registro  de  bens  imóveis 
competentes  –  João  Pessoa  e  Cabedelo  –  e  constantes  da  inicial, 
determinando  que  os  mesmos  se  abstenham  de  efetuar  o 
registro/averbação do plano de partilha homologado anteriormente, 
bem como que determine ainda a expedição de ofícios ao DETRAN-
PB e  à  Capitania  dos Portos,  sempre com a mesma finalidade,  em 
relação  aos  bens  colacionados  na  partilha  equivocadamente 
homologada,  ou,  caso  já  se  tenha  procedido  esta  averbação,  que 
determine seja a mesma anulada, devolvendo-se os bens ao status quo  
ante, até ulterior julgamento da demanda;

d) Ainda em liminar, requerem as Promoventes digne-se este(a) 
D. Julgador(a) em determinar, em virtude da suspensão do encargo 
oneroso que envolve o bem doado, o imediato pagamento, por parte 
do Promovido, dos alugueres devidos desde a data da homologação 
da partilha cuja anulação se requer, determinando que este valor – R$ 
1.750,00 (hum mil, setecentos e cinquenta reais) como já dito acima -, 
bem  como  os  valores  compatíveis  aos  alugueres  que  forem  se 
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vencendo no decorrer da presente demanda e até o seu trânsito em 
julgado  sejam  depositados  em  conta  corrente  de  titularidade  da 
Primeira Promovente ou em conta especial em nome das Menores, em 
vista  do  fato  de  serem  as  demais  Promoventes  –  e  detentoras  do 
direito  de  perceber  o  aluguel  de  seu  Genitor  por  serem  co-
proprietárias do imóvel em que habita – menores de idade;

e)  Pondo  fim  aos  pleitos  liminares,  requer-se  ainda  a  imediata 
devolução  de  eletro-eletrônicos,  móveis  e  utensílios  domésticos 
correspondentes  à  MEAÇÃO,  bens  que,  por  direito,  pertencem  à 
Primeira Promovente;”

Julgando  a  querela,  assim  se  pronunciou  o  decisum 
embargado:

“Alega a agravante que a partilha dos bens efetivada nos autos 
da ação de divórcio direto ocorreu com vício de consentimento, 
afirmando  que  se  encontrava,  naquela  oportunidade,  sem 
condições  psicológicas  em  face  das  pressões  familiares  e 
profissionais,  de  forma  que  a  partilha  foi  realizada  de  forma 
desproporcional, em benefício do agravado.

Assevera que “na partilha referida, houve oneração vitalícia do 
patrimônio  das  Agravantes  MENORES,  sem  expressa 
homologação judicial, ausente a participação efetiva e tutelar do 
Ministério  Público  e,  assim sendo,  há evidente  enriquecimento 
ilícito VITALÍCIO do Agravado e consequente empobrecimento 
sem causa das menores”.

Em  que  pesem  os  argumentos  expostos  pela  recorrente,  não 
vislumbro  nos  autos  provas  de  que  a  partilha  tenha  sido 
efetivada  com  vício  de  consentimento,  pois  o  divórcio  e  a 
partilha  dos  bens  foi  homologado  nos  moldes  propostos  pelas 
partes,  tendo a  petição  sido subscrita  pelo  casal  divorciando e 
por seus advogados.

Assim,  o   acordo  firmado  pelas  partes  nos  autos  da  Ação  de 
divórcio  mostra-se,  a  princípio,  juridicamente  perfeito,  não 
havendo  indícios  de  qualquer  nulidade,  na  medida  em  que 
pactuado entre partes capazes, assistidas pelos seus respectivos 
advogados.

Por  outro  lado,  não  há elementos  nos  autos,  pelo  menos  neste 
momento processual, sinalizando que o estado psicológico da 1ª  
autora/agravante  estava  abalado  a  ponto  de  acarretar  a  perda 
completa de sua capacidade, seja no momento da elaboração do 
acordo  sobre  a  partilha  dos  bens,  ou  por  ocasião  da  sua 
homologação,  de  forma  a  influenciar  na  manifestação  de 
vontade. 

Ademais,  analisando  o  termo de  audiência  de  fl.  63,  realizada 
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em 12/11/2012, observo que se encontravam presentes as partes,  
devidamente  assistidas  por  seus  advogados,  e  que  o  divórcio 
consensual  foi  homologado  por  sentença  “tendo  o  casal 
divorciando  confirmado  os  termos  propostos  na  inicial”,  em 
audiência  realizada  com  a  presença  do  representante  do 
ministério público, que se manifestou favorável à homologação 
do acordo firmado.

De  outra  banda,  no  que  diz  respeito  à  possibilidade  de 
prejuízos  ao  patrimônio  das  Recorrentes,  não  há  nos  autos 
elementos  que  indiquem  que  o  agravado  esteja  dilapidando  o 
patrimônio partilhado e que agora se almeja a anulação

Quanto à alegação da existência de usufruto vitalício  em favor 
do agravado,  verifico  na petição de fls.  227/232 subscrita pelas 
partes, que ensejou a homologação da partilha, a inexistência da 
previsão  do  referido  encargo  oneroso  vitalício  sobre  o  bem 
imóvel doado, senão vejamos:

“3. O percentual de 50% (cinquenta por cento) restante 
do  imóvel  descrito  da  letra  “b”  (apartamento  601  do 
Edifício Residencial VALLE VALOGNES RESIDENCE), 
que  caberia  à  cônjuge  varoa,  será  transferido  para  as 
filhas  menores,  ficando  o  cônjuge  varão  com  seu 
usufruto.”

O item 3 (cláusula) confere ao agravado (usufrutuário) o direito 
de  gozar  ou  fruir  do  bem  ali  indicado,  fls.  231,  sem 
estabelecimento de prazo determinado ou usufruto vitalício.

Por  fim,  entendo,  como  bem  ressaltou  o  representante  do 
Ministério Público em seu parecer, que “quanto à tese levantada 
pelo  agravado  de  que  as  filhas,  também  agravantes,  devem 
figurar do polo passivo da demanda principal, já que a nulidade 
da  partilha  irá  atingi-las,  constitui  matéria  que  deve  ser 
apreciada,  inicialmente,  em  primeira  instância”,  sob  pena  de 
violar-se o duplo grau de jurisdição.  

Com essas  considerações,  REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA 
E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO, mantendo 
integralmente a decisão vergastada.” 

Analisando o trecho do acórdão supratranscrito, verifica-
se que a questão foi devidamente apreciada, livre de omissões, obscuridades, 
contradições, dúvidas ou ausência de fundamentação, não se podendo voltar, 
em sede de embargos de declaração, a matérias já julgadas e óbices já 
superados. Logo, infere-se que a  embargante pretende rediscutir matéria 
amplamente analisada quando do julgamento  do  agravo  de  instrumento  e 
modificar  os  próprios  fundamentos  da  decisão,  e  a  isso  não  se  prestam os 
embargos declaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 2004366-69.2014.815.0000                6



Sobre o tema, já decidiu o STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE 
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS 
REJEITADOS. 1 - A teor do disposto no artigo 535 do Código de 
Processo Civil, o recurso de que se cuida é cabível para eliminar da 
decisão qualquer obscuridade ou contradição ou suprir eventual 
omissão existente. 2 - Revela-se incabível o manejo dos embargos se 
não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios autorizadores 
do recurso integrativo, pretendendo-se, na verdade, por via oblíqua, 
novo julgamento do caso. 3 - Embargos declaratórios rejeitados. (STJ; 
EDcl-AgRg-REsp 1.165.282; Proc. 2009/0216947-6; RS; Quinta Turma; 
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 27/03/2012; DJE 18/04/2012).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO 
CPC. Rediscussão de questões decididas. Impossibilidade. 
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AG-REsp 97.003; 
Proc. 2011/0230970-9; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Teori Albino 
Zavascki; Julg. 12/04/2012; DJE 18/04/2012).

Como  não  poderia  deixar  de  ser,  a  decisão  embargada 
examinou com minúcia e coerência as matérias levantadas, dentro dos limites 
delineados pelo recurso, não havendo que se falar em omissão por não haver 
decidido de acordo com as expectativas da Embargante. 

Desta forma, inexistindo no aresto omissão, obscuridade 
ou contradição, outra alternativa não há senão rejeitar os embargos. 

Com  essas  considerações,  REJEITO  OS  EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 13 de 
abril de 2015, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. Participaram do 
julgamento,  além  da  Relatora,  a  Exma.  Juíza  Convocada  Vanda  Elisabeth 
Marinho.   Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia, 
representante da Procuradoria de Justiça.

Gabinete  no  TJ/PB,  em  João  Pessoa-PB,  14  de  abril  de 
2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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