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mília da Capital
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PRELIMINAR  — OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALE-
TICIDADE — REJEIÇÃO.

— O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao re -
corrente, de apresentar o recurso com os fundamentos de fato e
de direito que motivaram seu inconformismo diante da sentença
prolatada pelo Juiz  a quo. Presentes os motivos que justifiquem
o pedido de reexame, não há que se falar em violação a tal prin -
cípio.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — INO-
CORRÊNCIA  — PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA ANALISADA NO ACÓRDÃO — AUSÊNCIA
DE VÍCIOS — REJEIÇÃO. 

— Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das ques-
tões debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não servem para a
substituição  do  decisório  primitivo.  Apenas  se  destinam  a  suprir
eventuais omissões,  contradições ou obscuridades. Inocorrendo tais
hipóteses, os declaratórios devem ser rejeitados.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos  antes
identificados, 

A C O R D A M os integrantes da Terceira Câmara Cível do
Colendo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  por unanimidade, em rejeitar a
preliminar, bem como os Embargos de Declaração.

RELATÓRIO



Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos por Ana Christi-
na de Amorim Barbosa contra o acórdão de fls. 226/231, negando provimento ao agra-
vo interno.

No caso, a parte ora embargada ajuizou ação de divórcio, obten-
do a procedência do pedido.

Foi interposta apelação, pugnando pela especificação sobre os
efeitos de caráter pessoal do divórcio, contudo, o apelo foi monocraticamente desprovi-
do. Em seguida, houve agravo interno, o qual negou-se provimento.

A embargante, às fls. 233/240, assegura que o acórdão foi omis-
so quanto à impossibilidade do divórcio ter efeitos patrimoniais.

Foi apresentada reposta ao recurso às fls. 243/251, levantando a
preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.
Por fim, afirma inexistir omissão no acórdão, devendo a parte embargante ser condena-
da em litigância de má-fé.

                   É o breve relatório. 

VOTO

DA PRELIMINAR

O embargado levantou a preliminar de não conhecimento do re-
curso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

O referido princípio consiste no dever, imposto ao recorrente, de
apresentar o recurso com os fundamentos de fato e de direito que motivaram seu incon-
formismo diante da sentença prolatada pelo Juiz a quo.

No caso em tela, a partir de uma análise dos autos, verifica-se
que os aclaratórios não são desprovidos de fundamentação, constando os motivos que
justifiquem o pedido de reexame, de forma coerente e razoável.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Os embargos de declaração constituem mais um dos instrumen-
tos postos à disposição dos litigantes pela legislação processual vigente, com a finalida-
de específica de sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado que, de algu-
ma 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 extre-
ma 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 de-
cisão embargada não se pronunciara com clareza (gramatical e lógica) suficiente e que,
de todo modo, prejudica a exata compreensão do comando descrito no acórdão.

Pois bem. De acordo com a Súmula 197 do STJ, “o divórcio di-
reto pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens”, sendo assim, percebe-se
ser possível que a partilha de bens não ocorra no mesmo momento do divórcio.

 O  magistrado  deve  decidir  a  lide  nos  limites  em  que  foi
proposta, de modo que a partilha de bens não foi questionada na exordial, tampouco
objeto de reconvenção.  Ao contrário, foi informado nos autos que já existe processo
tramitando sobre o assunto, logo, a presente ação se restringe unicamente ao divórcio,
sendo o deferimento assegurado ao agravado.

Seguindo essa linha de raciocínio:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE DIVÓRCIO DIRETO.
MAGISTRADO  ADSTRITO  AO  PEDIDO,  NOS  TERMOS
DO ARTIGO  128 DO  CPC.  ANÁLISE  SOMENTE  DO
REQUERIMENTO DE DIVÓRCIO. DEMAIS QUESTÕES DEVEM
SER  DISCUTIDAS  EM AÇÃO  PRÓPRIA.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. Não há porque condicionar o pedido
de  decretação  do divórcio à partilha de  bens  e  à  fixação  de
alimentos.  Porquanto  o divórcio direto  pode  ser  concedido  sem
referidas providências.  Inteligência da Súmula 197 do STJ. (Agravo
de Instrumento nº 0605493-79.2012.8.12.0000,  1ª  Câmara Cível  do
TJMS, Rel. Sérgio Fernandes Martins. unânime, DJ 25.03.2013). 

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE DIVÓRCIO.  Sentença  a  quo que
decretou o divórcio das partes,  deixando a partilha para ser  dirimida
em ação própria. Apelo do réu. Sentença bem lançada. Divórcio que
pode  ser  concedido  independentemente  da partilha.  Inexistindo
acordo entre as partes com relação aos bens comuns a partilhar,
impõe-se a discussão da partilha em ação própria, nos termos do
artigo 1.581 do Código Civil. Súmula nº 197 do STJ.  Na hipótese
dos autos, descabe razão ao apelante, haja vista que, muito embora
parte  da  doutrina  e  da  jurisprudência  admitam  a  possibilidade  de
cumulação  do  pedido  de divórcio com  o  de partilha de  bens,  a
peculiaridade dos autos denota a necessidade de o réu se valer de ação
autônoma para o fim de divisão dos bens comuns, pois, como visto,
além  da  propriedade  desses  bens  não  ter  sido  efetivamente
comprovada, há discussão quanto a posse, existência e titularidade dos
mesmos.  APELO  CONHECIDO  E  DESPROVIDO. (Apelação  nº
0010106-51.2016.8.19.0003,  19ª  Câmara  Cível  do  TJRJ,  Rel.
Ferdinaldo do Nascimento. j. 18.07.2017, Publ. 21.07.2017). 

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE DIVÓRCIO DIRETO.  PEDIDO  DE
PARTILHA DE BENS.  QUESTÃO A SER DIRIMIDA POR VIA
PRÓPRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (...)  Nada obstante,
na hipótese dos autos, a recorrente requereu na sua contestação a
partilha  de  bens  do  casal,  questão  não  só  despicienda  para  a
decretação do divórcio, e que não foi objeto de reconvenção, mas
também  foi  afastada  pelo  juízo  na  decisão  que  determinou  a
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emenda da inicial às fls. 35, de modo que inviável a sua apreciação
pelo juízo de 1ª instância, sob pena de violação da norma prevista
no art.  128 do  Código  de  Processo  Civil,  que  dispõe:  O  juiz
decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso
conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a
iniciativa da parte. Ademais, a partilha dos bens do casal constitui
matéria estranha ao processo de divórcio litigioso em sua fase de
conhecimento,  tanto  que  nem  a  inicial,  por  um  lado,  precisa
indicar  a  proposta  de  partilha,  nem a  sentença  que  decreta  a
dissolução do vínculo matrimonial, por outro, precisa compor-se
necessariamente com provimento a este respeito. Não por acaso a
norma  estampada  no art.  1.581 do  Código  Civil,  a  concessão
do divórcio independe  da  partilha  dos  bens  comuns,  in  verbis:
O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens.
Nesse sentido o e. Superior Tribunal de Justiça sedimento o seguinte
entendimento por meio do verbete de Súmula 197: "O divórcio direto
pode  ser  concedido  sem  que  haja  prévia  partilha  dos  bens".
Precedentes  dessa  Corte  de  Justiça. Litigância  de  má-fé não  resta
configurada, não houve alteração da verdade dos fatos. A ré apenas
exerceu  seu  direito  de  defesa.  Recurso  a  que  se  nega  seguimento.
(Apelação nº 0001113-91.2013.8.19.0207, 3ª Câmara Cível do TJRJ,
Rel. Renata Cotta. j. 28.05.2014). 

Cumpre observar que a embargante não deve ser condenada em
litigância de má-fé, pois não restou demonstrado que a mesma tenha praticado ato aten-
tatório à dignidade da justiça ou deslealdade processual. 

Não existe nenhum vício capaz de se concluir pelo acolhimen-
to dos embargos.

Verifica-se,  na verdade,  que a embargante não se conformou
com a fundamentação contrária em relação às suas pretensões e, para tanto, lançou mão
dos aclaratórios de maneira totalmente infundada. 

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR, BEM COMO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com voto,  o  Exmo. Sr.  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides. Participaram, ainda, a Exma. Srª. Desª. Maria das Gra-
ças Morais Guedes e o Exmo. Sr. Dr. Ricardo Vital de Almeida  (Juiz Convocado para
substituir o Exmo. Sr. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da Nób-
rega, Promotor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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Vistos, etc.

Inclua-se em pauta.

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator


