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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0071100-18.2012.815.2001.
ORIGEM: 5ª Vara de Família da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Terezinha Rodrigues da Silva.
ADVOGADO: Marileide Moreira Alves da Cunha.
EMBARGADA: Maria de Lourdes Cipriano de Sousa e outros.
ADVOGADO: Maria Isabel Gomes Duarte.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE  OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  PRETENSÃO  DE
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  E  PREQUESTIONAMENTO  EM  SEDE  DE
EMBARGOS.  IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO  MERAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 

Os Embargos de Declaração que, a pretexto de sanar inexistente omissão, instauram
nova discussão a respeito de matéria expressa e coerentemente decidida pelo julgado
embargado hão de ser rejeitados. 

Fundamentando  a  decisão  de  forma  clara  e  suficiente,  não  está  o  magistrado
obrigado a se pronunciar sobre todas as teses e dispositivos legais suscitados pelo
recorrente. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 

VISTO, relatado e  discutido  o  procedimento  referente  aos  Embargos  de
Declaração  na  Apelação  n.º  0071100-18.2012.815.2001,  em  que  figuram como
partes  Terezinha  Rodrigues  da  Silva  e  Maria  de  Lourdes  Cipriano  de  Sousa  e
outros.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Egrégia Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o Relator, conhecer dos Embargos de Declaração e rejeitá-los.

VOTO.

Terezinha  Rodrigues  da  Silva opôs  Embargos  de  Declaração contra
Acórdão,  f.  406/407,  que  negou  provimento  à  Apelação  mantendo  a  Sentença,
prolatada pelo Juízo da 5ª Vara de Família da Comarca da Capital, f. 304/311, nos
autos da Ação de Reconhecimento de União Estável por ela ajuizada em desfavor de
Maria de Lurdes Cipriano de Sousa e outros, que julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais,  f.  409/414,  alegou que o Acórdão incorreu em
omissão e contradição, porquanto não considerou sua boa fé no convívio com o “de
cujus”, bem como o fato dele ter casado com a primeira Embargada apenas após o
fim  da  união  estável  havida  entre  eles,  ofertando-lhe,  inclusive,  alimentos
espontaneamente.

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios para que seja corrigido o suposto
vício  apontado,  e  para  fins  de  prequestionamento  das  matérias  suscitadas,



possibilitando a interposição de Recurso à instância superior.

Intimados, f. 417, os Embargados não apresentaram contrarrazões, Certidão
de f. 418.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

O  Acórdão  embargado  enfrentou  de  forma  expressa,  clara  e  coerente  a
questão posta nos autos, concluindo pela  manutenção da Sentença, ao fundamento
de que apesar de  restar comprovado nos autos o relacionamento existente entre  a
Embargante e Jaime Emílio de Sousa, a união estável havida entre ele e a primeira
Embargada,  preexistente  ao  relacionamento  objeto  da  lide,  constitui óbice
intransponível ao reconhecimento de   união estável no mesmo período, porquanto
inviável o reconhecimento de uniões estáveis paralelas, como se observa no seguinte
excerto:

A  Apelante  alega  que  manteve  relacionamento  com Jaime  Emílio  de  Sousa,  já
falecido, pelo período de 1961 até setembro 1994, momento em que se separaram e
ele ofereceu alimentos em seu favor, tendo sido tal alegação confirmada pelo falecido
no  momento  do  ajuizamento  da  Ação  Voluntária  de  Alimentos,  Petição  de   f.
161/162.

Entretanto, ainda que o Sr. Jaime fosse solteiro quando se relacionou com Terezinha
Rodrigues da Silva, não se pode ignorar que ele matinha união estável com a  Maria
de Lourdes Cipriano de Sousa preexistente ao matrimônio, que somente ocorreu em
20 de dezembro de 1994, conforme Certidão de Casamento de f. 47, da qual advieram
filhos nascidos antes do início do relacionamento amoroso objeto da lide, conforme
as Certidões de Nascimento de f. 39/41.

Os depoimentos testemunhais, f. 276/282, e as provas documentais colacionadas aos
autos comprovam que o  de cujus   mantinha  hígida a união estável com a senhora
Maria de Lourdes, ora Apelada, durante todo o período em que também se relacionou
amorosamente com a Apelante.

Em  que  pese  restar  comprovado  nos  autos  o  relacionamento  existente  entre
Terezinha  Rodrigues  e  Jaime Emílio de  Sousa,  do qual  advieram filhos,  a  união
estável havida entre ele e Maria de Lourdes Cipriano, preexistente ao relacionamento
objeto da lide, constitui óbice intransponível ao reconhecimento de  união estável, no
mesmo período, porquanto inviável o reconhecimento de uniões estáveis paralelas,
consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça1.

 
Pretende  a  Embargante,  na  verdade,  rediscutir  o  mérito  expressamente

decidido, providência vedada nesta estreita via recursal2.

1AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA.
UNIÕES  ESTÁVEIS  PARALELAS.   IMPOSSIBILIDADE.  RECONHECIMENTO  DE
RELACIONAMENTO EXCLUSIVO DO FALECIDO COM A AUTORA. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende ser
inadmissível o reconhecimento de uniões estáveis paralelas. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, o
Tribunal estadual consignou a existência de vários relacionamentos concomitantes entre o de cujus e
outras  mulheres,  inclusive  de  casamento.  Infirmar  as  conclusões  do  julgado,  para  reconhecer  a
existência de união estável exclusiva com a autora, demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos,  o  que encontra óbice no enunciado da Súmula 7 desta  Corte Superior.  3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 609.856/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 19/05/2015)
2 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ART.  535  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA  DE  VÍCIOS.
TENTATIVA  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  DE  MÉRITO  DECIDIDA.



Ausentes  quaisquer  dos  requisitos  de  admissibilidade  dos  Embargos  de
Declaração, o caráter prequestionatório que o Embargante deseja emprestar-lhe não
tem como ser acolhido, já que o aludido Acórdão dissecou toda a matéria discutida,
não existindo, portanto, qualquer eiva de omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada.

Posto isso, conhecidos os Embargos de Declaração, rejeito-os.

É o voto.

Presidi  o  julgamento realizado na Sessão Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 de dezembro de
2016,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator, o Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho) e  o Exmo. Des.  João Alves da Silva.
Presente à sessão a Excelentíssima Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa,
Promotora de Justiça convocada.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Nos termos do art. 535
do CPC, os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar no julgamento obscuridade
ou  contradição  ou  quando  o  julgador  for  omisso  na  análise  de  algum  ponto.  Admite-se,  por
construção jurisprudencial, também a interposição de aclaratórios para a correção de erro material.
2. "A omissão a ser sanada por meio dos embargos declaratórios é aquela existente em face dos
pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder;  enquanto a contradição que
deveria ser arguida seria a presente internamente no texto do aresto embargado, e não entre este e o
acórdão recorrido. Já a obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto do  decisum,
referente  à  falta  de  clareza,  o  que  não  se  constata  na  espécie."(EDcl  no  AgRg  no  REsp
1.222.863/PE,  Rel.  Ministro  castro  Meira,  Segunda  Turma,  DJe  13/6/2011).  3.  Embargos
manejados  com  nítido  caráter  infringente,  onde  se  objetiva  rediscutir  a  causa  já  devidamente
decidida. 4. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 94.437/PR, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012).


