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Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Acórdão
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  N.º  0040265-57.2006.815.2001 –  João
Pessoa
RELATORA : Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
EMBARGANTE : Maria Andrada Jurubeba,  Charles Eduardo de Andrada  

Jurubeba e outros
ADVOGADO : Rodrigo José da Costa Silva (OAB/PE nº 22.487)
EMBARGADA : Eliane Andréa Ferreira Jurubeba 
ADVOGADO : Rodrigo Azevedo Toscano de Brito (OAB/PB nº 9312)
EMBARGADA : Maria Emília Coutinho Torres de Freitas
ADVOGADO : Ana Lúcia Pedrosa Gomes (OAB/PB nº 7618)
EMBARGADA : Antônio Laurentino dos Santos Neto 
ADVOGADO : Ronaldo Pessoa dos Santos (OAB/PB nº 8472)

QUESTÃO  DE  ORDEM.  INTERPOSIÇÃO  DE  DOIS
RECURSOS  CONTRA  ÚNICA  DECISÃO.
PREJUDICIALIDADE  REVELADA  DE  UMA  DAS
SUBLEVAÇÕES.  DECLARAÇÃO  DE  OFICIO.
PRECLUSÃO  CONSUMATIVA  AOS  EMBARGOS
ANTERIORMENTE  INTERPOSTOS.  AFRONTA  AO
PRINCÍPIO  DA  UNIRRECORRIBILIDADE  RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO EMBARGOS.

De acordo com o princípio da unirrecorribilidade,  contra a
mesma decisão não se admite, salvo previsão expressa, a
interposição de mais de um recurso.

Revelando-se  que  a  parte  insurgente  interpusera
anteriormente  Embargos de Declaração  contra  o acórdão,
deu  ensejo  a  preclusão  consumativa,  não  podendo  ser
conhecido o segundo recurso. 

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  ALEGAÇÃO  DE
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  AUSÊNCIA  DOS
PRESSUPOSTOS  DO  ART.  1.022 DO  CPC.
REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.

Os  embargos de declaração constituem recurso de rígidos
contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no
artigo  1.022  do  CPC/2015,  exigindo-se,  para  seu
acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais
de cabimento.
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Inocorrentes  as  hipóteses  de  omissão,  contradição,
obscuridade  ou  erro  material,  não  há  como  prosperar  o
inconformismo,  cujo  real  intento  é  a  obtenção  de  efeitos
favoráveis, com nítido rejulgamento do tema.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade,  REJEITAR OS PRIMEIROS EMBARGOS E NÃO
CONHECER DO SEGUNDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 878/889 e fls. 885/900)
interpostos  por  Maria  Andrada  Jurubeba,  Charles  Eduardo  de  Andrada
Jurubeba e outros contra Acórdão  (fls.  873/876) que  desproveu  o  apelo dos
Embargantes, para manter a sentença1 prolatada nos autos da Ação Anulatória
de Negócio Jurídico c/c Indenização por Ato Ilícito por perdas e danos proposta
pelos  embargantes contra  Eliane  Andréa  Ferreira  Jurubeba,  Maria  Emília
Coutinho Torres de Freitas e Antônio Laurentino dos Santos Neto.

A decisão colegiada decidiu que a escritura pública de compra e
venda é hígida, porquanto não se revelou a existência de irregularidade, capaz
de ensejar a sua anulação.

Apoiados no art.  1.022 do  CPC,  sustentam os embargantes a
existência  de  contradição,  e:  i)  “no  caso,  reside  justamente  em  que,  num
momento, a decisão acolhe a ideia estimulada pelo juízo a quo de que o bem
imóvel,  em verdade,  jamais pertenceu a ELIÚ JURUBEBA LEITE, este que
apenas disponibilizou recursos financeiros, e, noutro, afirma que o caso trata
de aquisição de bem imóvel, situação que dispensa a necessidade da outorga
conjugal”.

Ao final, pedem o acolhimento dos embargos, fls. 878/89.

Às fls. 885/900, consta outra petição de Embargos de Declaração.

Contrarrazões recursais por Antônio Laurentino dos Santos Neto,
fls. 907/912.

Contrarrazões  recursais  por  Maria  Emília  Coutinho  Torres,  fls.
9014/917.

Intimada  Eliane  Andréa  Ferreira  Jurubeba  para  contrarrazões,
quedou inerte, fls. 920/921.

1O  decisum de 1º Grau  julgou  improcedente o pedido  por entender: “que os autores não lograram êxito em reunir
elementos probatórios suficientes a fim de comprovar a veracidade de sua alegação”.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Despacho  determinando  a  regularização  de  representação
processual, tendo em vista que o advogado subscritor do apelo e dos primeiros
embargos não ostentava procuração nos autos, fls. 922.

Petição  de  fls.  924,  suprindo  a  eiva  apontada,  ressaltando  a
representação de todos os autores, com ratificação dos atos processuais.

VOTO

1. Inicialmente, é pertinente esclarecer os autores interpuseram
dois Embargos de Declaração, subscritos por advogados constante na mesma
procuração, em datas diferentes.

A interposição de dois recursos em face de uma única decisão é
prática  inapropriada  face  o  princípio  da  unirrecorribilidade,  segundo o  qual,
para cada ato judicial recorrível deve haver um único recurso entre os previstos
pelo ordenamento jurídico.

Por isso, com interposição dos primeiros embargos de declaração
(fls. 878/889) operou-se a preclusão consumativa, conquanto é defeso a parte
renovar a propositura de recurso, sob pena de violação do citado princípio.

Com a interposição do primeiro Embargo esgotou a possibilidade
de novamente recorrer, de modo que não pode ser estendido nenhum efeito do
segundo recurso, e sequer deve ser conhecido2.

Por isso, não conheço do segundo Embargo de Declaração
constante às fls.  885/900.

2  –  DA  APRECIAÇÃO  DO  PRIMEIRO  EMBARGO  DE
DECLARAÇÃO (FLS. 878/889).

Trata-se  de  embargos  declaratórios  interpostos  por  Maria  de
Andrada Jurubeba e outros objetivando por esta via reforma do acórdão, sob o
argumento de contradição.

Aduz que houve  a  contradição, “no caso, reside justamente em
que, num momento, a decisão  acolhe a ideia estimulada pelo juízo a quo de
que o bem imóvel, em verdade, jamais pertenceu a ELIÚ JURUBEBA LEITE,
este que apenas disponibilizou recursos financeiros, e, noutro, afirma que o
caso trata de aquisição de bem imóvel, situação que dispensa a necessidade
da outorga conjugal (vide fls. 874v)”.

2[…] 1. A multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, ante a incidência da preclusão
consumativa,  resulta  no  não  conhecimento  daqueles  que  foram  protocolizados  por  último.  […]  4.  Agravo
regimental não provido. (AgRg no AREsp 744.715/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016)

[…]  1.  Diante  do  princípio  da unirrecorribilidade recursal  e  da ocorrência  da preclusão  consumativa,  não
merece conhecimento o segundo agravo regimental interposto. 6. Primeiro agravo regimental (e-STJ fls. 247/255)
desprovido  e  segundo  agravo  (e-STJ  fls.  261/273)  não  conhecido.  (AgRg  no  AREsp  97.416/MG,  Rel.  Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 09/10/2017)

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Com efeito, desde logo, adianto, inexistir contradição no julgado.

O acórdão  pontificou  que  “a  escritura  pública  esclarece  que  a
compra foi realizada para sua filha  de Eliú, ainda que com recursos do pai.
Esta situação, igualmente não invalida o negócio. Apenas pode ser levado em
consideração  para fins de direito sucessório,  como possível  adiantamento da
legítima.”

Vê-se que tal situação não invalidou o negócio jurídico e mesmo
que  tivesse  como  beneficiário  o  próprio  Eliú  Jurubeba  Leite,  não  haveria
necessidade de outorga uxória do cônjuge Maria de Andrada Jurubeba, ainda
que o vínculo matrimonial entre esses  seja  de comunhão universal de bens,
pois ‘tal circunstância não obrigaria o varão a apresentar a outorga uxória para
aquisição de bens imóveis.”

A exigência da norma3 é alusiva a “alienar”, hipótese diversa dos
autos.”

Devo ponderar, que no acórdão foi reconhecido ter sido o imóvel
adquirido para a filha Eliane Andréa, com recursos do seu genitor Eliú Jurubeba
e a este nunca pertenceu.

Todavia, ainda que tivesse pertencido, constar como beneficiária a
citada filha consistiria em adiantamento da legítima, situação a ser debatida por
ocasião do inventário.

Também  que  “mesmo  que  viesse  a  sentença  a  entender
categoricamente como uma possível doação, que não exige anuência prévia e
expressa dos outros herdeiros, o art. 1.171 do CC/1916”, tal circunstância não
invalidaria o ato. 

Igualmente constou que, “realizada a compra de imóvel em favor
da  apelada  [Eliane  Andrea],  com  recursos  do  pai,  situação  constante  na
escritura, não se evidenciando a prática de ato eivado de  simulação ou de
dolo”.

O  julgamento  foi  concluído  pela  ausência  de  elemento  apto  a
revelar irregularidade no ato jurídico e, considerando que o intuito da ação era
a anulação da escritura, por entenderem eivada de nulidades, as quais, como
dito, não restaram provadas, é inapropriado o rejulgamento do tema em sede
de embargos de declaração.

Dessa  forma,  por  não  apresentar  a  contradição,  rejeito  os
embargos de declaração.

3Art. 235. O marido não pode, sem consentimento da mulher, qualquer que seja o regime de bens: I. Alienar, hipotecar
ou gravar de onus real os bens imóveis, ou seus direitos reais sobre imóveis alheios (arts. 178, § 9º, nº I, a, 237, 276 e
293).

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do Relator, eminente Dr.  Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado,  com jurisdição limitada, para substituir  a Desa. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos
Santos. Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria Ismael da Costa Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 22 de
maio de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/4
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