
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 2005728-09.2014.815.0000.
Origem : Vara de Sucessões da Comarca de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : Maria do Socorro Tarradt de Morais e Silva.
Advogado : Enriquimar Dutra da Silva.
Embargados : Edvânio Oliveira Silva e Edilma Oliveira Silva. 
Advogado : João Paulo Juca e Silva.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ACÓRDÃO.
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  TERMO
UTILIZADO  EQUIVOCADAMENTE.  MERO
ERRO  MATERIAL.  CORREÇÃO.
INALTERAÇÃO  DO  RESULTADO  DO
JULGAMENTO.   ACOLHIMENTO  PARCIAL
DOS  EMBARGOS  SEM  EFEITO
MODIFICATIVO.

-  Só  há  propriamente  contradição  numa  decisão,
quando seu conteúdo se apresenta em desacordo com
uma  proposição  formulada  na  sua  fundamentação,
não  sendo  este  o  caso  do  acórdão  hostilizado,  que
contém  apenas  erro  material  a  ser  sanado,  não
ensenjando efeitos modificativos.

- De acordo com o art. 463, inciso I, da Lei Adjetiva
Civil,  cabe  ao  magistrado,  de  ofício  ou  a
requerimento,  corrigir  inexatidões  materiais
encontradas  na  decisão,  ainda  que  por  meio  de
embargos declaratórios. 

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por  Maria do
Socorro Tarradt de Morais Silva, desafiando a decisão de fls. 170//176, que
deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por  Edvânio Oliveira
Silva e Edilma Oliveira Silva em face da ora embargante, para  excluir esta
do direito de herança em concorrência com aqueles, descendentes do de cujus.
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Em  suas  razões  (fls.  180/182),  o  recorrente  alega  que  o
decisório combatido é contraditório,  uma vez que dispôs em sua ementa o
seguinte:  “...não  há  como reconhecer  o  direito  de  meação  desta  ao  bem
particular daquele...”. Aduz, assim, que a discussão não é a meação e sim o
direito  à  legitima  concorrentemente  com  os  herdeiros,  matéria  esta  não
discutida pelo Des. Relator. 

É o relatório. 

DECIDO. 

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.  

Inicialmente,  cumpre  frisar  que  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”, consoante prescrição constante nos incisos
I e II do art. 535 do Código de Processo Civil.

Assevera  a  recorrente  que  o  julgado  vergastado  padeceu  de
contradição, eis que em sua ementa se refere ao direito de meação, contudo
que a  discussão  do agravo  de  instrumento  não  seria  tal  e  sim  o  direito  à
legitima concorrentemente com os herdeiros, matéria esta não discutida pelo
Des. Relator.

Entendo que não assiste razão ao insurgente, uma vez que só há
propriamente  contradição  numa  decisão,  quando  esta  se  apresenta  em
desacordo com uma proposição formulada na sua fundamentação, não sendo
este o caso do acórdão hostilizado, que contém tão somente equívoco material
a ser de pronto corrigido, sem ensejar efeitos modificativos. 

De  fato,  ao  analisarmos  a  decisão  monocrática  objurgada,
observo que assim restou ementado:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO
SUCESSÓRIO.  INVENTÁRIO.  ÚNICO  BEM
PARTICULAR.  DECISÃO  OBJURGADA  QUE
RECONHECE  O  DIREITO  DE  MEAÇÃO  DA
CÔNJUGE  SOBREVIVENTE.  REGIME  DE
COMUNHÃO  PARCIAL  DE  BENS.
CONCORRÊNCIA COM  DESCENDENTES. ART.
1.829,  I,  DO  CC/2002.  PRINCÍPIO  DA
AUTONOMIA  DA  VONTADE.  PRECEDENTES
DO STJ. PROVIMENTO DO AGRAVO.

– Consoante entendimento do Superior Tribunal
de Justiça,  no regime de comunhão parcial de bens,
os  bens  exclusivos  de  um  cônjuge  não  são
partilhados com o outro no divórcio e, pela mesma
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razão, não o devem ser após a morte. Coaduno com
este pensar, uma vez que, em meu sentir,  entender de
forma  diversa  é  desprestigiar  o  princípio  da
autonomia  da  vontade  pelo  qual  se  permite  ao
nubentes a escolha do regime de bens anteriormente
ao matrimônio,  desconfigurando,  assim,  a essência
do regime eleito.

– Restando inconteste que o bem objeto da lide
foi  adquirido  anteriormente  ao  início  da  união
estável entre o falecido e a agravada, não há como
se  reconhecer  o direito  de  meação desta  ao  bem
particular  daquele,  merecendo,  assim,  reforma  a
decisão objurgada.”

 Tenho,  pois,  que  o  termo  “meação” foi  equivocadamente
utilizado. Em verdade, conforme se pode aferir de todo o raciocínio esposado
na ocasião, quis esta relatoria assim se referir: “ não há como se reconhecer o
direito  de  herança  em  concorrência desta  ao  bem  particular  daquele,
merecendo, assim, reforma a decisão objurgada.”

Por conseguinte, não assiste razão à embargante ao afirmar que o
decisório  combatido não discutiu  o direito  a  questão  do direito  à  legitima
concorrentemente com os herdeiros. Vejamos enxertos da decisão:

“Como  observado  acima,  a  ocorrência  do  evento
morte marca o chamamento dos herdeiros do autor
da herança à sucessão hereditária.  A vocação dos
sucessores  é  realizada de acordo com a seqüência
estabelecida  em  lei,  na  qual  os  herdeiros  são
distribuídos  em  classes  preferenciais.  Tal  relação
seqüencial  configura  a  denominada  ordem  de
vocação  hereditária,  na  qual  os  herdeiros  mais
próximos preferem os mais remotos.

Dispõe o art. 1.829 do CC/2002, que os descendentes
ocupam  o  primeiro  lugar  na  ordem  sucessória,
seguidos  dos  ascendentes,  que  participam  em
segundo lugar; do cônjuge, que figura no terceiro; e,
por fim, dos colaterais até o quarto grau.

Observa-se, contudo, que a inserção do instituto da
concorrência  sucessória  ao  ordenamento  jurídico
pátrio  promoveu  a  ruptura  do  princípio  da
preferência,  uma  vez  que  o  cônjuge  passou  a
concorrer  com  os  descendentes,  a  depender  do
regime  de  bens,  no  primeiro  lugar  na  ordem  de
vocação  hereditária,  e  com  os  ascendentes  no
segundo lugar, independente do regime adotado.

(…)
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A polêmica do instituto da concorrência sucessória
gira em torno da parte final do inciso I, do art. 1829,
CC/02, que trata da concorrência do cônjuge com os
descendentes  do  autor  da  herança,  no  tocante  ao
regime  da  comunhão  parcial  de  bens.  Discute-se
acerca da base de incidência do referido instituto e
do  condicionamento  da  existência  ou  não de  bens
particulares  para  sua  aplicação  no  regime  da
comunhão parcial de bens.

Dividem-se  os  estudiosos  em  três  correntes:  a
primeira, baseada no Enunciado 270 das Jornadas
de  Direito  Civil,  estabelece  que  a  sucessão  do
cônjuge, pela comunhão parcial,  somente se dá na
hipótese  em  que  o  falecido  tenha  deixado  bens
particulares, incidindo apenas sobre esses bens;  a
segunda, capitaneada por parte da doutrina, defende
que a sucessão na comunhão parcial também ocorre
apenas  se  o  “de  cujus” tiver  deixado  bens
particulares,  mas  incide  sobre  todo  o  patrimônio,
sem distinção; a terceira defende que a sucessão do
cônjuge,  na  comunhão  parcial,  só  ocorre  se  o
falecido não tiver deixado bens particulares.

Em decisão recente o Superior Tribunal de Justiça
entendeu  que  no  regime  de  comunhão  parcial  de
bens,  os  bens  exclusivos  de  um  cônjuge  não  são
partilhados com o outro no divórcio e, pela mesma
razão,  não  o  devem  ser  após  a  morte.  Vejamos
ementa do decisum:

DIREITO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
INVENTÁRIO.  CÔNJUGE  SUPÉRSTITE  CASADO
COM  O  DE  CUJUS  PELO  REGIME  DA
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.
HERANÇA COMPOSTA DE BENS PARTICULARES
E  BEM  COMUM.  HERDEIRO  NECESSÁRIO.
CONCORRÊNCIA  COM  OS  DESCENDENTES.
ARTS. ANALISADOS: 1.658, 1.659, 1.661, E 1.829,
I, DO CC/02.
1. Inventário distribuído em 24/01/2006, do qual foi
extraído  o  presente  recurso  especial,  concluso  ao
Gabinete em 27/05/2013.
2.  Cinge-se  a  controvérsia  a  definir  se  o cônjuge
supérstite,  casado  com o  falecido  pelo  regime  da
comunhão  parcial  de  bens,  concorre  com  os
descendentes dele na partilha dos bens particulares.
3.  No  regime  da  comunhão  parcial,  os  bens
exclusivos de um cônjuge não são partilhados com o
outro no divórcio e, pela mesma razão, não o devem
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ser após a sua morte, sob pena de infringir o que
ficou acordado entre os nubentes no momento em
que  decidiram  se  unir  em  matrimônio.  Acaso  a
vontade  deles  seja  a  de  compartilhar  todo  o  seu
patrimônio,  a  partir  do  casamento,  assim  devem
instituir em pacto antenupcial.
4.  O  fato  de  o  cônjuge  não  concorrer  com  os
descendentes na partilha dos bens particulares do de
cujus  não  exclui  a  possibilidade  de  qualquer  dos
consortes,  em  vida,  dispor  desses  bens  por
testamento,  desde  que  respeitada  a  legítima,
reservando-os ou parte deles ao sobrevivente, a fim
de resguardá-lo acaso venha a antes dele falecer.
5. Se o espírito das mudanças operadas no CC/02 foi
evitar que um cônjuge fique ao desamparo com a
morte  do  outro,  essa  celeuma  não  se  resolve
simplesmente  atribuindo-lhe  participação  na
partilha  apenas  dos  bens  particulares,  quando
houver,  porque  podem eles  ser  insignificantes,  se
comparados  aos  bens  comuns  existentes  e
amealhados durante toda a vida conjugal.
6. Mais justo e consentâneo com a preocupação do
legislador é permitir que o sobrevivente herde, em
concorrência  com  os  descendentes,  a  parte  do
patrimônio  que  ele  próprio  construiu  com  o
falecido,  não  lhe  tocando  qualquer  fração
daqueloutros bens que, no exercício da autonomia
da vontade, optou - seja por não ter elegido regime
diverso  do  legal,  seja  pela  celebração  do  pacto
antenupcial  -  por  manter  incomunicáveis,
excluindo-os expressamente da comunhão.
7.  Recurso  especial  conhecido  em  parte  e
parcialmente provido.
(REsp  1377084/MG,  Rel.  Ministra  NANCY
ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
08/10/2013, DJe 15/10/2013)”

Ao  fim,  deu-se  provimento  ao  agravo, “para  excluir  a
agravada do direito de herança em concorrência com os descendentes” - fls.
176

Sendo assim, acolho, em parte, os embargos declaratórios para
corrigir  o  erro  material  apontado,  sem, contudo,  modificar  a  conclusão da
decisão.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  também  entende  que  a
irresignação aclaratória se presta tanto para sanar os vícios constantes no art.
535, do Código de Processo Civil,  quanto para a correção de erro material,
assim vejamos:

“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
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EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  REFORMATIO IN  PEJUS.  OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos
termos  do  art.  535  do  CPC,  os  embargos  de
declaração  são  cabíveis  para  modificar  o  julgado
que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro,
bem  como  para  sanar  possível  erro  material
existente na decisão, o que não ocorreu no presente
caso. 2. O Tribunal a quo, fundamentando-se na sua
Súmula nº 33/TJRS, apenas reconheceu o direito do
servidor  ao  reajuste  diante  da  omissão  do  Poder
Executivo apta a ser reparada na via judicial; não a
utilizou para alterar o termo inicial, o que afasta a
alegada  reformatio  in  pejus.  3.  A  irresignação  do
embargante  limita-se  ao  seu  mero  inconformismo
com  o  resultado  do  julgamento,  que  lhe  foi
desfavorável. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ;  EDcl-AgRg-AG-REsp  59.895;  Proc.
2011/0168406-4;  RS;  Primeira  Turma;  Rel.  Min.
Arnaldo  Esteves  Lima;  Julg.  04/09/2012;  DJE
11/09/2012).

No  mesmo  sentido,  estabelece  o  art.  463,  inciso  I,  da  Lei
Adjetiva  Civil,  quando  aduz  que  ao  magistrado  cumpre,  de  ofício  ou  a
requerimento, corrigir inexatidões materiais encontradas na decisão, ainda que
por meio de embargos declaratórios. 

Assim vejamos:

Art. 463 - Publicada a sentença, o juiz só poderá 
alterá-la:
I - para lhe corrigir, de ofício ou a requerimento da 
parte, inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de 
cálculo;
II - por meio de embargos de declaração.

Ante  o  exposto,  ACOLHO PARCIALMENTE  OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, para tão somente corrigir o erro material
apontado.

P.I.

João Pessoa,  10 de setembro de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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