
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n° 0008642-67.2009.815.2001
RELATOR :Dr. Ricardo Vital de Almeida, juiz convocado para substituir o 

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
EMBARGANTE :Jane Bezerra da Câmara de Oliveira. 
ADVOGADO :Jean Câmara de Oliveira. 
EMBARGADO :Glemmir Queiroga de Oliveira. 
ADVOGADO :Em causa própria.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  ALEGAÇÃO  DE 
OMISSÃO NO JULGADO — INEXISTÊNCIA — PRETENSÃO 
DE  REDISCUSSÃO  DE  MATÉRIA  JÁ  ANALISADA  — 
IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO 
ART. 535 DO CPC — REJEIÇÃO.
 
— Tendo o Tribunal apreciado amplamente os temas levantados no 
recurso e considerados pertinentes ao deslinde da causa, descabe a  
oposição de Embargos Declaratórios por inexistir a alegada omissão  
na espécie.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima nominados.  

ACORDA  a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo 
Tribunal  de  Justiça  do  Estado,  por  unanimidade,  em  rejeitar  os  Embargos,  nos 
termos do voto do relator.

RELATÓRIO.

Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos por Jane Bezerra 
da  Câmara  de Oliveira  contra  Acórdão proferido  nos  autos  em tela,  pretendendo o 
pronunciamento acerca de eventual omissão no citado decisum.

No  Acórdão  embargado,  esta  Terceira  Câmara  Cível,  negou 
provimento ao recurso apelatório interposto pela embargante, mantendo a sentença de 
fls. 266/273 em todos os seus termos (fls. 359/363).

Inconformada, a recorrente alega que o acórdão embargado não 
se pronunciou a respeito de fato novo apontado às fls. 495/499, consistente na juntada 
de boletim de ocorrência  policial.  Em seu entender,  referido  documento  poderia  ter 
modificado o entendimento desta relatoria a respeito do pedido indenizatório formulado 
nos autos. No mais, afirma que ao “ser prolatado entendimento de ser partilhável o 
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precatório, restou violada a dicção do art. 1.659, VI, do CPC, que preconiza não ser  
partilhados os proventos/salários de cada cônjuge”. 

É o relatório.

Voto.

Inicialmente, cabe-nos registrar que os Embargos Declaratórios 
possuem  a  função  teleológica  de  completar  a  decisão  omissa  ou,  ainda,  aclará-la, 
dissipando eventuais  obscuridades ou contradições.  Suas hipóteses de cabimento são 
exaustiva e taxativamente elencadas pelo art. 535 do CPC. 

A omissão autorizante da interposição dos Embargos é aquela 
em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, seja 
porque a parte expressamente o requereu, seja porque a matéria é de ordem pública e o 
julgador tinha de decidi-la ex officio. 

No  entanto,  em  se  tratando  de  omissões  de  apreciação  dos 
fundamentos jurídicos trazidos pelas partes ao debate processual, é de opinio communi 
que não está o órgão jurisdicional condicionado à crítica analítica acerca de cada um 
deles à exaustão, sob pena de mitigação do princípio do livre convencimento motivado 
e da rápida duração do processo. 

De ver-se, dessarte, que o Poder Judiciário não constitui sensor 
retórico ou máquina silogística de validade de argumentos. Ao revés, o que lhe cumpre 
atingir é o justo que, mesmo não sendo entendido como um algo metafísico ou definível 
a  priori,  goza,  quando  menos,  de  status  ou  standart jurídico  suposto  pelo  Direito 
Positivo.  Para  tanto,  afigura-se  suficiente  investigar  a  procedência  da  pretensão  de 
direito material, com os respectivos fundamentos de direito prestantes.

Nesse ínterim, sublinhe-se que, para a solução jurisdicional das 
lides  deduzidas  em  juízo,  é  suficiente  que  se  atribua  o  fundamento  de  direito 
indispensável e cabível à espécie, pois que, afinal, “da mihi factum, dabo tibi jus”.

O próprio STJ já esclareceu que é “entendimento assente de 
nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa 
aduzir  comentários  sobre  todos  os  argumentos  levantados  pelas  partes.  Sua 
fundamentação  pode  ser  sucinta,  pronunciando-se  acerca  do  motivo  que,  por  si  só, 
achou suficiente para a composição do litígio” (AI 169.073-SP AgRg, Rel. Min. José 
Delgado, j. 4.6.98).

No caso em exame, todos os pontos tidos como relevantes para 
o deslinde da controvérsia foram bem fundamentados. Especificamente em relação à 
matéria suscitada pela recorrente, reiteramos o que bem exposto na decisão embargada, 
in verbis:

“No mérito, a recorrente pugna pela condenação do apelado em: 1) danos 
morais;  2)  alimentos  em favor  da  filha  do  casal,  retroativos  à  época  do 
ajuizamento  da  ação;  3)  alteração  na  regulamentação  de  visitas  (fls. 
487/501).
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Inicialmente, no que diz respeito à fixação de alimentos em favor da filha do 
casal, nada há o que se acrescentar. Com efeito, apesar de que na época do 
ajuizamento da ação, a filha do casal possuía apenas 16 (dezesseis) anos de 
idade,  tal  circunstância  não lhe garante  a  percepção  de valores  pretéritos, 
mormente em relação àqueles que seriam devidos até a maioridade civil. 

Em suma, a maioridade superveniente no curso do processo enseja a perda do 
objeto  neste  quesito,  pelo  que  tal  entendimento  encontra-se  amplamente 
acolhido  pela  jurisprudência  dos  Tribunais,  conforme  se  infere,  a  título 
ilustrativo, da seguinte ementa:

PROCESSO  CIVIL.  REGISTRO  CIVIL.  COMPETÊNCIA.  VARA  DA 
INFÂNCIA  E  JUVENTUDE.  MAIORIDADE  COMPLETADA  NO 
CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 
RECURSO PREJUDICADO. NÃO HÁ FALAR-SE EM COMPETÊNCIA 
DA  VARA  DA  INFÂNCIA  E  JUVENTUDE  PARA  DIRIMIR  A 
CONTROVÉRSIA,  UMA  VEZ  QUE  A  JOVEM,  CUJO  INTERESSE  É 
DISCUTIDO,  COMPLETOU  DEZOITO  ANOS  NO  DECORRER  DO 
TRÂMITE  PROCESSUAL,  ENSEJANDO,  ASSIM,  A  PERDA 
SUPERVENIENTE DO OBJETO. (TJ-DF - AI: 104782820058070000 DF 
0010478-28.2005.807.0000,  Relator:  CARMELITA  BRASIL,  Data  de 
Julgamento:  27/03/2006, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/05/2006, 
DJU Pág. 76 Seção: 3)

No tocante aos danos morais, também não assiste à recorrente.

Em  verdade,  apesar  da  possibilidade  de  reconhecimento  dos  danos 
morais em tema de família, conforme precedentes do próprio Superior 
Tribunal  de  Justiça,  não  há  nos  autos  elementos  que  nos  permitam 
concluir, de forma inequívoca, acerca da sua ocorrência. Neste aspecto, 
—  e  aqui  apenas  para  evitar  desnecessária  tautologia  —  cabe-nos 
reiterar a compreensão firmada pelo juízo a quo, que bem analisando os 
fatos, assim concluiu: 

“No  caso  em  tela,  apesar  dos  relatos  de  desavenças  e  agressões 
atribuídas ao promovido,  o fato é que este negou os  fatos apontados, 
sendo certo que os autos não contam com prova suficientemente hábil à 
comprovação  dos  referidos  relatos.  Assim,  em  que  pesem o  teor  das 
declarações prestadas em Juízo pela autora e pela filha do casal (fls. 243 
e 245), entendo que a ligação emocional de ambas com os fatos objetos 
da lide, naturalmente impedem a apresentação dos fatos de forma isenta, 
motivo pelo qual, entendo que o conteúdo de seus depoimentos devem 
ser analisados dentro do contexto probatório produzido. 

E nestas circunstâncias,  ainda que se pudesse aceitar como verdadeiras as 
condutas atribuídas ao promovido, o fato é que a relação das partes mostrou-
se  permeada  por  antigas  e  reiteradas  discórdias  e  desavenças,  não  sendo 
possível,  no  entanto,  identificar  com segurança  o  causador  das  situações 
vivenciadas, uma vez que tanto a autora como o promovido atribuem um ao 
outro a responsabilidade pela dissolução da união objeto da demanda. 

Noutro aspecto, em que pesem as evidências dos transtornos e dificuldades 
vivenciados  pela  autora,  não  se  tem elementos  seguros  no  processo  que 
possam  vincular  tais  fatos  à  suposta  conduta  do  demandado,  restando 
afastado, por conseguinte, o nexo de causalidade, como elemento essencial à 
caracterização da responsabilidade civil, nos termos do art. 927, do Código 
Civil”. 

Em relação ao direito de visitas, de igual modo, nada há o que se acrescentar. 
Afirma a recorrente, que a sentença deve ser relativizada sob este particular 
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aspecto, em virtude do estado de saúde do filho menor, G.Q.O.F. No entanto, 
como bem posto pelo parecer ministerial, 

“(...) também não se deve prover o pleito de restrição com relação à visitação 
do genitor. O fato de o filho ser portador de doença mental não é capaz de 
obstar a convivência de ambos. 

Por outro lado resta claro que diante de uma situação de crise recomenda-se 
repouso e cuidados redobrados com o infante, o que, perfeitamente, pode ser 
feito pelo genitor, pois que a ele também cabe adequar-se às necessidades 
especiais do filho sobre o qual ambos têm dever”.

No  tocante  aos  precatórios  trabalhistas,  nada  há  o  que  se 
acrescentar, já que nos presentes autos referido tema não foi debatido, tendo sido, no 
entanto,  objeto de recurso apelatório  interposto nos autos em apenso e da qual não 
houve qualquer irresignação. 

Entendemos, assim, que toda a matéria necessária ao julgamento 
da lide foi, repita-se, devidamente apreciada no acórdão embargado, sendo totalmente 
impertinente  o  presente  recurso.  Ademais,  não  há  confundir-se  rejeição  ou  não 
acolhimento  dos  argumentos  propostos  e  debatidos  pelas  partes  com  a  omissão 
caracterizadora e ensejadora dos Embargos.

Se, no acórdão embargado, não se elaborou crítica expressa para 
fins de rejeição ou não acolhimento de alguma tese jurídica ou argumento, e se o órgão 
judicial adotou outros em seu  decisum tidos como os juridicamente corretos, trata-se 
mais de um silêncio eloquente do que uma omissão embargável,  traduzindo, pois, a 
rejeição tácita.

Sendo assim, e sem mais para análise, REJEITO os presentes 
embargos declaratórios.

É como voto.

Presidiu a Sessão a Sessão a Exma. Sra. Des. Maria das Graças 
Morais Guedes. Participaram do julgamento,  o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida 
(relator),  Juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, a Exma. Des. Maria das Graças Morais 
Guedes.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira, 
Promotor de Justiça convocado. 

João Pessoa, 26 de agosto 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado
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