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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  –  ALEGAÇÃO  DE
OMISSÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA DO VÍCIO –
ACÓRDÃO QUE APRECIOU TODA MATÉRIA RELEVANTE
AO DESLINDE DO LITÍGIO E POSTA SOB JULGAMENTO
–  IMPOSSIBILIDADE  DE  REDISCUSSÃO  – AMPLA
FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA  NO  ACÓRDÃO
EMBARGADO  –  MATÉRIA  DE  FUNDO  DE  DIREITO
EXAMINADA DE FORMA CLARA, COERENTE E COESA –
DECISÃO  COLEGIADA QUE  NÃO  APRESENTA
CONTRADIÇÃO – REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.         

Não há  omissão no Acórdão que julga  o  Apelo de forma
clara,  coerente  e  coesa,  consideradas  as  premissas  e
conclusões  ali  consignadas, inexistindo,  portanto,  a  falha
apontada.

Há  de  se  rejeitar  os  Embargos  Declaratórios quando  a
decisão  não  apresenta  quaisquer  vícios  e  os  argumentos
trazidos apenas  objetivam  reapreciar  controvérsia  já
decidida em sentido contrário aos interesses do embargante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por COLPAT 1
–  Empreendimentos  Imobiliários  Ltda  contra  os  termos  do  Acórdão de  fls.

1



Embargos de Declaração nº 0001280-21.2012.815.0251

208/209,  que  negou provimento  ao  Apelo  interposto  pelo  embargante,
mantendo a sentença de piso.

A  parte  embargante,  fls. 211/216,  pugna  que  seja  sanada
omissão, revolvendo matéria de fundo de direito, por entender que não foram
apreciados  “os fundamentos utilizados em sua defesa, relativos ao atraso no
pagamento das parcelas do contrato firmado entre as partes, o que configurou
em  descumprimento  contratual,  resultou  na  rescisão,  conforme  cláusulas
contratualmente  previstas  e,  portanto,  às  quais  se  sujeitaram  as  partes
litigantes.” (fl. 216) 

Contrarrazões  não  apresentadas,  apesar  de  devidamente
intimado, fl. 220.

VOTO

Analisando  o  Acórdão embargado,  observo  que  foram
examinadas  todas  as  questões  necessárias ao  deslinde  da  controvérsia
exposta  nos  autos,  assentando-se,  especificamente  quanto  à  alegação  de
descumprimento por parte do autor (valores atrasados  e rescisão automática
do contrato), o seguinte, fl. 209-v:

“A conduta da apelante, portanto, violou o direito básico do
autor à informação e ao cumprimento da oferta acordada,
considerando-se  o  pagamento  e  o  recebimento  de  sinal
como manifestação expressa de concordância de ambas as
partes sobre os termos da oferta.

Nesse  sentido,  o  que  há  é  de  relevante  é  saber  se  o
consumidor  realizou  o  negócio  enquanto  a  oferta  estava
válida, o que se verifica nos autos. 

Ressalto, por fim, não haver base jurídica qualquer para o
entendimento de que houve rescisão contratual automática
pelo não pagamento, pois, como corretamente asseverou a
sentença, é a hipótese de aplicação do art. 1.092 do CC/02,
pelo qual  “se, depois de concluído o contrato, sobrevier a
uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio
capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela
qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que
lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou
dê garantia bastante de satisfazê-la.”

Ora,  nenhum  dos  contratantes  pode,  sem  cumprir  a  sua
parte,  exigir  a  contraprestação  da  do  outro.  In  casu,  não
poderia a apelante exigir o pagamento e, indo além, punir a
ausência  dele,  quando ela  própria  não foi  fiel  aos termos
acordados.

Evidente,  portanto,  que  a  oferta  veiculada  à  fl.  17  deve
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prevalecer ante a cláusula quarta do contrato, por força dos
arts. 47 e 30 do CDC.”

Como se pode observar, a matéria que o embargante entende
omissa foi  inteiramente  apreciada  no  Acórdão  de  forma  clara,  coesa  e
coerente, inexistindo, portanto, a eiva apontada, até porque o julgador não tem
o dever de rechaçar todos os argumentos e documentos apresentados pela
parte ao longo de todo o processo, quando absolutamente inábeis para infirmar
a conclusão adotada da análise do caso concreto.

Sobre o tema, já se manifestou o STJ, sob a égide do NCPC,
aplicando-se  a  orientação  jurisprudencial  tanto  para  a  análise  das  teses
jurídicas apresentadas pelas partes quanto para o exame das provas coligidas
aos autos:

O  julgador  não  está  obrigado  a  responder  a  todas  as
questões  suscitadas  pelas  partes,  quando  já  tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes  de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na
decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015,  não cabem
embargos  de  declaração  contra  a  decisão  que  não  se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz
de infirmar a conclusão adotada.
STJ.  1ª  Seção.  EDcl  no  MS  21.315-DF,  Rel.  Min.  Diva
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Por  outro  lado,  vale  destacar  que  não  há,  nesta  seara,
oportunidade para a rediscussão questões já analisadas no mérito da decisão
embargada, a não ser em situações excepcionais (decisões teratológicas, por
exemplo), nas quais não se enquadra o presente feito. 

São ensinamentos do STJ e do STF: 

É  incabível,  nos  declaratórios,  rever  a  decisão  anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento,
com inversão, em conseqüência, do resultado final.  Nesse
caso,  há  alteração substancial  do  julgado,  o  que foge ao
disposto  no art.  535  e  incisos  do CPC.  Recurso  especial
conhecido em parte e assim provido.[RSTJ 30/412] 

Não  se  justifica,  sob  pena  de  grave  disfunção  jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização  com  o  propósito  de  questionar  a  correção  do
julgado em obter, em correspondência, a desconstituição do
ato decisório. [RTJ 154/223 e 155/964]

Desse modo, não merece qualquer reparo a decisão recorrida,
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porque dotada de todos os atributos necessários à sua perfeita compreensão,
de modo que impõe-se o desprovimento dos aclaratórios.

Por  tais  razões,  REJEITO  os  presentes  Embargos
Declaratórios.

  É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o  Dr. Tércio
Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir 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 01 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR
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