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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  ALEGAÇÃO  DE 
OMISSÃO NO JULGADO — INEXISTÊNCIA —  AUSÊNCIA 
DOS  PRESSUPOSTOS  DO  ART.   1.022  do  CPC/2015  — 
REJEIÇÃO.

 
— Tendo o Tribunal apreciado amplamente os temas levantados no  
recurso de agravo de instrumento 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 Teresinha de 
Jesus Lisboa Ribeiro contra Acórdão de fls. 380/384, objetivando o pronunciamento 
acerca de eventual omissão no citado decisum.

Na decisão ora embargada, restou mantida a decisão singular 
que  rejeitou  a  exceção  de  pré-executividade  por  ela  proposta,  por  considerar  a 
agravante, ora embargante, responsável pelo adimplemento do valor executado.

Em suas razões recursais, a embargante afirma, em síntese, que 
o acórdão é omisso, pois não se pronunciou a respeito da ausência de responsabilidade 
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da agravante ao adimplemento do saldo executado. 

É o relatório.

VOTO.

Ab initio,  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. 1.022 do CPC/2015. 

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.

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,  o  ponto  tido  como  omisso  pelo 
embargante fora cristalinamente enfrentado por esta relatoria. Especificamente sobre o 
aspecto suscitado pelo recorrente, ressaltou-se:

“Não bastasse isso, bem ressaltou o magistrado singular: 

“Valioso frisar que a citação dos sócios foi decorrente de decisão  
judicial  que  desconstituiu  a  personalidade  jurídica  da  empresa 
executada e determinou que os seus sócios respondessem a presente  
ação  em  todos  os  seus  termos,  decisão  f.  258/260,  datada  de  
26/01/2009  e  publicada  em  05/03/2009  e,  portanto,  somente  em 
05/03/2014 se daria a prescrição. Ocorre que, anteriormente a esta 
data, a executada compareceu em juízo, afastando, assim a arguida 
prescrição.
Ainda há nos autos documentos comprobatórios de que tanto os ex-
sócios  Marcos  José Tadeu Ribeiro Lisboa e  Greta Bakke  Ribeiro  
Lisboa, f. 22/27, como os atuais Flávio da Silva Ribeiro e Teresinha 
de  Jesus  Lisboa  Ribeiro,  f.  54/56,  faziam  parte  da  empresa  ré  
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quando  contraiu  a  dívida  perseguida,  configurando  o  abuso  de  
personalidade e a confusão patrimonial.

O que  houve  foi  uma  dissolução irregular,  vez  que  os  sócios  da  
empresa executada extinguiram a firma em 08/04/2005, informando  
que  a  mesma  tinha  encerrado  suas  atividades  em  31/12/1998  e,  
sendo assim, a firma não pôde mais ser citada para pagar o valor 
executado, nem nomear bens a penhora, necessário, portanto, como 
de  fato  foi,  aplicado  a  desconsideração  da  pessoa  jurídica  para 
garantir  a  efetividade  do  processo,  evitando-se  o  enriquecimento 
sem  causa  do  devedor.  Até  porque  a  desconsideração  da  
personalidade  jurídica  é  um  instrumento  utilizado  para 
responsabilizar o sócio por dívida aparentemente da sociedade, o  
que demonstra a possibilidade dos bens do sócio ficarem sujeitos a  
execução nos casos em que houve fraude ou infração a lei, conforme  
disciplina  o  art.  592,  II  do  CPC,  ou  seja,  a  partir  da 
responsabilidades secundárias,  das quais destacam-se a do sócio,  
pois seu patrimônio está sujeito a execução quando há abuso ou  
fraude à lei. É o caso dos autos.”. 

Pelo  exposto,  observa-se  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.

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

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides.  Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, juiz convocado para substituir o 
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz e a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Alcides Orlando de Moura 
Jansen, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 29 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                      RELATOR
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