
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Embargos de Declaração nº 0057755-14.2014.815.2001 – 6ª Vara de Família da Capital
Relator : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides
Embargante  : Glauro Meira 
Advogado         : Lilian Sena Cavalcanti  (OAB/PB 10.779)
Embargado      : Tatiana Brito Ugulino de Araújo em causa própria (OAB/PB 20.027)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.  CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
DETALHADA NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO. 

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das questões 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, 

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Embargos  Declaratórios opostos  por Glauro  Meira
contra  Acórdão de fls.  366/374 que,  julgando as  Apelações cíveis  interpostas  em face da
sentença de fls. 280/291,  deu provimento parcial ao primeiro apelo e negou provimento
ao segundo apelo, nos seguintes termos: 

“Diante do exposto, dou provimento parcial ao primeiro apelo para determinar a
partilha  sobre  as  parcelas  do  apartamento  no  empreendimento  “Plaza  Silver
Building”  pagas  a  partir  de  janeiro  de  2001  até  fevereiro  de  2006  e  nego
provimento a segundo apelo, mantendo a sentença em seus demais termos.”

Irresignado, o embargante, alegando contradição e omissão no julgado,
pugna pela trribuição de caráter  infringente aos embargos a fim de que, reformada a decisão
embargada, seja mantida a sentença em todos os seus termos. 

Sem  contrarrazões,  embora  devidamente  intimada  a  embargada.
(Certidão de fls. 385)

É o breve relatório. VOTO.

Cuidam  os autos  da  Ação  de  Divórcio  Litigioso  cumulada  com
Alimentos provisórios proposta pela primeira apelante/ora embargada em face do segundo
apelante/ora embargante, tendo o Juízo a quo parcialmente procedente o pedido inicial, nos
seguintes termos:

“Isto posto, acolho o pedido principal para consolidar a tutela antecipada que de-
cretou o divórcio direto do casal demandante, com fundamento no §6º do art. 226
da Constituição Federal, com a nova redação que lhe foi dada pela Emenda Consti-
tucional nº 66 dispondo, mais, o seguinte:

1 – partilhar os bens do casal da forma já estabelecida, observando-se, no que cou-
ber, para o procedimento na fase de execução de sentença, o que dispõe o processo



de inventário e partilha, previsto no Código de Processo Civil (Livro IV, Capítulo
IX);

2 – fixar a guarda compartilhada como modelo a ser adotado pelos pais;

3 – Arbitrar pensão alimentícia em favor do filho menor impúbere do casal devida
pelo réu no valor correspondente ao percentual de 20% (vinte por cento) a recair
sobre o bruto dos vencimentos ou salário do alimentante, deduzidos obrigatórios,
assim, considerados o previdenciário e o imposto de renda, incidindo a tença, inclu-
sive sobre o 13º salário;

4 – facultar que a varoa volte a usar o nome de solteira. (art. 17, § 2º, da Lei 6.
515/77”

Irresignada com a parte da sentença que deixou de incluir na partilha
dos bens o apartamento no empreendimento “Plaza Silver Building”,  Tatiana Brito Ugulino
de Araújo/ora embargada moveu recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença
nesta parte. 

Em  segunda  apelação,  Glauro  Meira/ora  embargante,  alegando
modificação na situação financeira da apelada, pugna pela reforma da sentença para que seja
minorado o valor da pensão alimentícia, anteriormente arbitrada em 20% (vinte por cento) do
salário do apelante, para o percentual de 10% (dez por cento). 

Esta Egrégia Câmara em Acórdão de fls. 366/374 julgou os recursos de
apelação nos termos do relatório supra.

É contra essa decisão que ora se insurge o embargante. Alegando omissão
e contradição no julgado relativamente a análise dos documentos de fls. 64/101, afirma que restou
provada  a  quitação  do  imóvel  objeto  da  lide  em período  anterior  a  realização  do  casamento
(2001), não havendo que se falar em pagamento de parcelas após esta data, motivo pelo qual
inexiste direito a partilha das mensalidades pagas.

Pois bem.

Os embargos de declaração têm a finalidade específica de sanar erro
material,  omissões,  contradições  ou  obscuridades  no  julgado  que,  de  alguma  forma,
prejudiquem ou impeçam o efetivo cumprimento da decisão judicial. 

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.

A partir  desta  premissa,  não  se  verifica  a  contradição  ou  omissão
alegadas pelo embargante.

Destaque-se  que  restaram  devidamente  analisados  na  decisão
embargada os documentos de fls.  64/101 e,  ao contrário do que alega o embargante,  não
restou provada a quitação do imóvel antes do casamento, restando parcelas que, como foram
pagas na constação do casamento, devem ser partilhadas entre as partes. Veja-se excertos da
decisão:

“Veja-se as ponderações do douto representante do parquet, Rodrigo Mar-
ques da Nóbrega, as quais adoto também como razões de decidir:

‘No caso específico sob exame, verifica-se, pelo resumo de contrato estabelecido
entre o promovido e a construtora MART, juntado às fls. 64/66, foram financiadas



130  parcelas de um apartamento no Edifício Plaza Gold, tendo, até 21.02.2000,
sido quitada a 58a parcela, como se vê às fls. 65.

Destarte, tendo o casamento ocorrido em janeiro de 2001, é de se concluir que, até
a celebração do matrimônio, foram pagas, exclusivamente pelo promovido, 68 par-
celas, e, ao longo da união, as 62 parcelas remanescentes.

Assim sendo, a jurisprudência é firme no sentido de que os valores pagos ao longo
da união devem ser partilhados, posto que presumido o esforço do casal. Veja-se:

APELAÇÃO CIVEL.  ACÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DE CO  -
MUNHÃO  PARCIAL DE  BENS.  PARTILHA DOS  BENS  MÓVEIS  E  IMÓ  -
VEIS.   ALEGAÇÃO  DE  UNIÃO  ESTÁVEL  PREEXISTENTE.  IMPROCE-
DÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA A CONFIGURAÇÃO DA
UNIÃO ESTÁVEL. BENS MÓVEIS AQUIRIDOS PELO CASAL NA CONS -
TÂNCIA DA VIDA CONJUGAL. DIVISÃO DOS BENS MÓVEIS ARROLA-
DOS NO DECORRER DO PROCESSO (FLS. 473). IMÓVEL FINANCIADO
COM  PRESTACÕES  PAGAS  NO        DECORRER DA UNIÃO. PARTILHA. PRE-
SUNCÃO DO ESFORCO  COMUM. REFORMA DA SENTENCA PRIMEVA. PAR-
TILHA DAS PRESTACÕES EFETIVAMENTE PAGAS NO DECORRER DA UNIÃO.  
MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DOS ALIMENTOS FIXADOS NA SENTENÇA
PRIMEVA (10% DEZ POR CENTO DO VALOR PERCEBIDO PELO REQUERI-
DO). TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO REDUZIDO. MANUTENÇÃO DOS
ALIMENTOS POR MAIS 03 (TRÊS) MESES A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA
DECISÃO,  FINDO O PRAZO, AUTOMATICAMENTE,  ESTARÃO OS MESMOS
EXONERADOS.  MANUTENÇÃO DO REGIME ESCOLAR DETERMINADO NA
SENTENÇA PRIMEVA. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
IMÓVEL QUE DEVERÁ SER DESOCUPADO NO PERÍODO DE TRÊS MESES.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNI-
ME. I . Considerando que os litigantes foram casados pelo regime da  comunhão
parcial de bens, devem ser partilhados de forma igualitária todos os bens adquiri-
dos a titulo oneroso na constância do casamento. 2. A partilha alcança somente as
parcelas do financiamento pagas durante a  constância da união, até a data limite
da separação de fato do casal, e não   sobre a   totalidade do bem. 50% por cento do
valor total pago cabe    Apelante.   3.   Com relação aos alimentos, vê-se que a Apelan-
te/autora não comprovou sua necessidade a ensejar a manutenção do pensionamen-
to, nem sua impossibilidade de prover, mediante seu trabalho, a própria mantença
no período determinado na sentença primeva; 4. Entretanto, no caso concreto, a ex-
tinção da pensão não deve se dar de forma imediata, ao contrário, deve ser mantida
pelo período de mais 03 (três) meses, a contar da publicação deste Acórdão, auxili-
ando a Alimentanda a organizar sua vida pessoal e profissional, sem o prejuízo de
sua subsistência, e desonerará o Alimentante em tempo razoável. 4. Com relação a
alegação de ingerência do Poder Judiciário no regime escolar, entendo que não me-
rece prosperar, pois, vislumbro, pelos registros policiais anexados (fls. 20, 56, 57 e
898) e por todos os relatos no decorrer do processo, que os laços afetivos estão des-
pedaçados, não chegando às partes ao consenso, nem mesmo nas questões de menor
importância/gravidade. Em razão disso, pela preservação e prevalência do interesse
da menor e em obediência aos princípios da proteção integral e da convivência fa-
miliar, que o Juízo primevo determinou, a pedido da genitora, fundamentado na sua
necessidade de inserção no mercado de trabalho, o regime escolar a que será sub-
metida a menor, mesmo porque esta já está acostumada a esse regime desde seus os
primeiros passos. Portanto, mantenho a sentença neste ponto. 5. Recursos conheci-
dos  e  parcialmente  providos.  Decisão  unânime.  (TJSE;  AC 201600719796;  Ac.
20285/2016;  Primeira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Ruy  Pinheiro  da  Silva;  Julg.
25/10/2016; DJSE 28/10/2016) (Destaques de agora)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS.  REGIME DA CO-
MUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL FINANCIADO.  GUARDA DO FILHO. MELHOR
INTERESSE DA CRIANÇA. I - No regime da comunhão parcial, comunicam-se os
bens adquiridos na constância do casamento por titulo oneroso (art. 1.660, I, do
Código Civil). II. Tratando-se de imóvel financiado, não tendo o réu se desincumbi-
do de seu ônus de provar que, após a separação de fato, vem suportando sozinho o
pagamento das prestações, cabível a partilha do bem, sobretudo quando também
foi determinada a partilha da divida correspondente. III - A guarda tem por objeti-
vo primordial preservar os interesses do filho, em seus aspectos material, moral e
psicológico, necessários para o seu desenvolvimento. Nesse contexto, a guarda uni-
lateral pode ser decretada pelo juiz em atenção às necessidades específicas do filho
(art. 1.584, II, do Código Civil). IV. Comprovado nos autos que ambos os genitores
possuem plenas condições de ter o filho sobre seus cuidados, não há razões para
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alterar a guarda fixada em favor da genitora se demonstrado que a criança está
ambientada à família materna e recebe a devida assistência moral, material e edu-
cacional. V. Negou-se provimento ao recurso. (TJDF;  AC 2013.07.1.028883-0;
Ac.  943.547;  Sexta  Turma  Chiei;  Rel.  Des.  José  Divino  de  Oliveira;  Julg.
18/05/2016; DJDFTE 01/06/2016) (Destaques de agora)

Desse modo, assiste razão o pleito da promovente, devendo ser determinada
a partilha recair sobre o valor financiado ao longo do ano de 2001 até o
vencimento das prestações que, pelo resumo de contrato, ocorreu em 2006
(fls. 64).’

Na esteira do raciocínio suso, quando o bem é adquirido por intermédio de
financiamento, devem ser partilhados os valores correspondentes as presta-
ções pagas durante o convívio mútuo e consequente vigência do regime de
bens. 

(…)

E nesse sentido, como bem apontou o douto representante do Parquet, como
há nos autos prova do pagamento de 58 das 130 prestações em 21 de feve-
reiro de 2000 (fls. 64/68) e tendo o casamento ocorrido em janeiro de 2001,
é de se concluir que, até a celebração do matrimônio, foram pagas, exclusi-
vamente pelo promovido, 68 parcelas, e, ao longo da união, as 62 parcelas
remanescentes.

Ainda, uma observação deve ser feita, pois muito embora pugne a apelante
pelo partilha de 49% (quarenta e nove por cento) do valor do imóvel, veri-
fica-se da documentação que além das 130 parcelas, houve o pagamento de
um sinal no valor total de R$ 4.212,00 (quatro mil, duzentos e doze reais,
sendo este exclusivamente suportado pelo apelado. (fls. 101 e 116/117)

Assim, para que não haja enriquecimento ilícito de nenhuma das partes, me-
lhor solução é aquela apontada pelo douto representante do Ministério Pú-
blico, a saber a partilha das mensalidades pagas a partir de janeiro de 2001
até fevereiro de 2006, quando findou o contrato. (fls. 64)” 

Ao que se vê, o embargante não se conformou com a fundamentação
contrária da decisão em relação às suas pretensões e, para tanto, lançou mão dos declaratórios
de maneira totalmente infundada.

Sendo assim, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no
julgado, impossível o acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Saulo  Henriques  de
Sá  e  Benevides. (Presidente). Presentes no julgamento o Exmo. Dr. João Batista Barbosa,
Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator), a
Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.  

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado. 

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

João Batista Barbosa 
Relator – Juiz convocado



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Embargos de Declaração nº   0057755-14.2014.815.2001 – 6ª Vara de Família da Capital

Vistos etc.

Peço dia para julgamento. 

João Pessoa, 18 de dezembro de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                       Relator


