
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO  DESEMBARGADOR JOÃO  ALVES  DA S ILVA

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0007788-83.2003.815.2001
ORIGEM              : 7ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR            : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
EMBARGANTE : Vamberto Antônio Cândido Félix (Adv. Jerônimo Ferreira de Souza)
EMBARGADO   : Williams Farias da Silva (Adv. Ramon Toscano Sebadelhe)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  SUPOSTA  OMISSÃO.
MATÉRIAS  ENFRENTADAS.  ARGUMENTO  QUE  TORNA
DISPENSÁVEL,  INCLUSIVE,  A  MANIFESTAÇÃO  SOBRE  OS
TEMAS VENTILADOS.  AUSÊNCIA  DE  VÍCIOS.   EMBARGOS
REJEITADOS.

Constatado  que   a  insurgência  do  recorrente  diz  respeito  a  sua
insatisfação com o resultado do julgamento e não com os vícios
alegados,  há  de  se  rejeitar  os  embargos  de  declaração.  De outro
lado, “O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente
sobre  todos  os  argumentos  levantados  pelas  partes,  pois  lhe
compete  indicar  a  fundamentação  adequada  ao  deslinde  da
controvérsia.  Pode,portanto,  deliberar  de  forma  diversa  da
pretendida, sob outro prisma de fundamentação, rejeitando a tese
apresentada". 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos do voto do relator,
integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 202.

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de fls.
194/197,  que negou provimento  à  apelação interposta  por  Vamberto  Antônio  Cândido
Félix.

Na decisão recorrida, restou decidido que “tendo havido expressa
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declaração da parte do autor e de sua ex esposa de que teriam recebido, pela venda do
imóvel, em moeda corrente nacional, a importância mencionada na escritura, e estando
o autor assistido por seu advogado, não se pode dizer que, por ser  pessoa leiga, fora
vítima  de  dolo  ou  de  fraude  ou,  ainda,  induzido  a  erro,  eis  que,  no  momento  da
assinatura  da  escritura,  possível  lhe  era  saber  das  consequências  de  sua  declaração
prestada em documento público”.

Registrou-se, ainda, que,  “se não houve o repasse ao autor de sua
meação por parte de sua ex-mulher, deveria promover ação própria ou, ao menos, ter
feito pedido subsidiário nesse sentido, o que não foi feito, razão pela qual deve ser
mantida a sentença que julgou improcedente a demanda.”

Inconformado,  embarga  o  apelante  aduzindo  que  a  decisão  teria
deixado de apreciar questões referentes à legalidade do contrato de compra e venda do
imóvel e o não atendimento, pelo tabelião, do pedido para não considerar a respectiva
estrutura e a suspensão do registro, em razão da falta de pagamento.

Defende que a  declaração prestada  na  escritura  de  que ambos os
cônjuges receberam o pagamento efetuado pelo comprador não corresponde à verdade, na
medida em que assinou de boa fé o documento, mas não recebeu sua cota parte, cujo valor
ficou integralmente com a sua ex-esposa.

Argumenta  que  o  escrevente  desconsiderou  o  litígio  e  efetuou  o
registro imobiliário, mesmo alertado que não recebera sua parte no pagamento.

Ao final, pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes,
com a reforma da sentença indicada.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos que o autor, ora apelante, promoveu a presente
demanda  objetivando a  anulação  de  escritura  pública  de  compra  e  venda,  sob  o
fundamento de que o negócio jurídico estaria maculado pelos vícios de dolo e fraude, uma
vez que o comprador do imóvel,  Williams Farias  da Silva,  teria  dito que somente lhe
repassaria o dinheiro relativo à transação após a assinatura da escritura, ao passo que,
depois de haver assinado, soube que o pagamento teria sido feito em sua totalidade à ex
esposa do apelante, que não lhe repassou sua meação.

Segundo o embargante, a decisão teria silenciado quanto a dois fatos
que reputa importante: a legalidade do contrato de compra e venda e desconsideração,
pelo  escrevente,  que  embora  tivesse  assinado  a  escritura,  na  prática  não  teria  sido
repassado o valor correspondente a sua cota parte.



Em  que  pese  o  esforço  do  recorrente  em  querer  demonstrar  a
veracidade da tese sustentada, creio que a pretensão não merece guarida, daí porque lanço
mão da transcrição do julgado para demonstrar tal conclusão, no sentido de que todas as
questões relevantes para o deslinde da causa foram enfrentadas na decisão embargada.

Com efeito, da leitura da escritura de compra e venda acostada aos
autos, extrai-se o seguinte:

“Pelo(s)  VENDEDOR(ES)  foi-me  dito  que  por  justo  título  de
aquisição legal  era(m) senhor(es)  e legítimo(s)  possuidor(es),  em
pleno domínio e posse, e livre desembaraçado de quaisquer ônus e
impostos,  do(s)  imóvel  (…)  que  o(s)  imóvel(eis)  foi(ram)
adquirido(s)  por  copra  e  devidamente  transcrito  no  Registro  de
Imóveis da Zona Sul (…) que pela presente Escritura e pelo preço
certo e ajustado de R$ 5.376,00 (cinco mil, trezentos e setenta e seis
reais),  importância  essa  que  neste  ato,  recebe(m)  do(s)
OUTORGADO(S)  COMPRADOR(ES),  em  moeda  corrente
nacional,  que  contaram e  acharam exato,  pelo  que  dando,  como
da(ão), aquele(s) plena e geral irrevogável e irretratável quitação,
vendia(m) como, de fato ora vendido tem ao(s) OUTORGADO(S)
COMPRADOR(ES) acima mencionado(s) o(s) imóvel(is) descrito(s)
e desde que já cede(m) e transfere(m) ao(s) mesmo(s) outorgado(s)
toda  a  posse,  domínio,  direito  e  ação  que  sobre  o(s)  aludido(s)
imóvel(is)  exercia(m)  para  que  possa  (m)  o(s)  mesmo(s)
outorgado(s)  dele(s)  usar(em), gozar(em) e livremente dispor(em)
como seu(s) que fica(m) sendo, de hoje em diante, por força desta
Escritura (...)”

Como se verifica, houve expressa declaração da parte do autor e de
sua ex esposa de que teriam recebido, pela venda do imóvel, em
moeda corrente nacional, a importância mencionada.

A propósito,  o  autor,  consoante  por  ele  declarado  já  na  petição
inicial,  estava assistido por seu advogado, não se podendo dizer
que,  por  ser  pessoa  leiga,  fora  vítima de dolo ou de fraude ou,
ainda,  induzido  a  erro,  eis  que,  no  momento  da  assinatura  da
escritura,  possível  lhe  era  saber  das  consequências  de  sua
declaração prestada em documento público.

Não  se  pode  desconsiderar,  por  outro  lado,  que  o  recibo  de
pagamento  está  assinado  apenas  pela  demandada  Irenilda,  ex
esposa do apelante (fl. 10), nem tampouco o teor dos depoimentos
prestados  pelos  demandados  e  pelas  testemunhas,  cujos  trechos
estão a seguir transcritos:



“(...) Que quando o autor entrou no cartório o depoente dirigiu-se a
este e disse: “Olhe como você demorou eu passei o dinheiro para
ela,  ela  já  assinou,  e  eu  também  assinei  a  escritura,  e  ele  Dr.
Jerônimo,  perguntou  a  Irenilda  pelo  dinheiro,  tendo  esta
respondido que só passaria o dinheiro para Vamberto quando ele
assinasse  a  escritura”;  Que  o  advogado  chamou  o  autor  e  este
entrou no cartório, e sem receber o dinheiro assinou a escritura;
Que tão logo o autor assinou a escritura pediu a Sra.  Irenilda o
dinheiro, não tendo o depoente visto se a Sra. Irenilda entregou o
dinheiro ao autor (...)” (depoimento de Willians Farias da Silva –
fls. 129/130).

“(...) Que no dia seguinte novamente compareceram ao cartório, o
Sr. Willians e a Sra. Irenilda, que inclusive chegou cedo, ficando
aguardando  a  chegada  do  Sr.  Vamberto;  Que  primeiramente
chegou ao cartório o Dr. Jerônimo, pediu a escritura, leu, e achando
tudo conforme chamou o seu cliente Vamberto, que também leu a
escritura. Que em seguida o Sr. Vamberto falou no dinheiro, da sua
parte, dirigindo-se à Sra. Irenilda, tendo esta dito ao Sr. Vamberto
“assine aí, que nós vamos acertar”, tendo o Sr. Vamberto assinado a
escritura e em seguida, 5 min após começa uma confusão ocasião
em  que  o  Sr.  Vamberto  querendo  rasgar  a  escritura,  pois
encontrava-se  com  esta  em  mãos,  quando  o  depoente  interveio
explicando ao Sr. Vamberto se tratava de documento público e que
o mesmo não poderia rasgá-lo. Que o advogado também interveio
pedindo para que não houvesse o registro, pelo fato de seu cliente
não  ter  recebido  o  dinheiro  da  sua  parte;  Que  antes  do  Sr.
Vamberto, chegou a ver a Sra.  Irenilda contando o dinheiro que
havia recebido do comprador, não sabendo dizer quanto; Que não
viu se a Sra. Irenilda tivesse entregue algum dinheiro ao autor (...)”
(depoimento de João Batista Rodrigues – fls. 131/132).

Assim,  pelo  que  se  extrai  dos  depoimentos  prestados  pelo
demandado  Willians  e  pela  testemunha  João  Batista,  não  teria
havido qualquer repasse ao autor, ora apelante, de sua meação.

Aliás,  embora  a  demandada  Irenilda,  em  seu  depoimento  (fls.
127/128),  tenha dito haver repassado ao autor o equivalente a R$
3.000,00  (três  mil  reais),  não  trouxe  qualquer  comprovante  a
respeito.

Entretanto, como bem considerou o Magistrado a quo, ao invés de
promover a presente ação de anulação, deveria o promovente ter
buscado a cobrança dos valores a que fazia jus.



Com efeito, tendo ele concordado em assinar a escritura de compra
e  venda  sabedor  de  que  o  pagamento  seria  feito  em  momento
posterior, não pode alegar a nulidade do negócio, eis que sabia as
condições em que foi feito, não se podendo perder de vista, ainda,
o  fato  de  estar  acompanhado  de  seu  advogado  quando  da
assinatura.

Se não houve o repasse de sua meação por parte de sua ex-mulher,
consoante afirma, deveria promover ação própria ou, ao menos, ter
feito pedido subsidiário nesse sentido.

Entretanto, a presente ação tem por escopo tão somente a rescisão
do  contrato  de  compra  e  venda  e  a  anulação  da  escritura  e  do
registro imobiliário (fl.  07),  não sendo, pois,  caso de procedência
dos pedidos, eis que, como se verifica do recibo acostado à fl. 10, o
comprador efetuou o pagamento do imóvel à ex esposa do apelante,
sendo que este concordou em receber sua meação após a assinatura
do contrato,  não havendo,  por  outro  lado,  qualquer  vício  apto à
anulação da escritura e do registro.

Não é demais registrar que o autor estava ciente de que a totalidade
do pagamento havia sido feito à sua ex esposa, eis que, como por
ele  declarado em Juízo,  “(...)  na ocasião o  comprador  iria  passar
para  o  depoente  a  sua  meação,  no  entanto  obedecendo  a
companheira  Irenilda,  o  comprador  deixou  de  entregar  a
importância que lhe passado todo o dinheiro para a companheira
(…)” (sic) (fl. 126).

Ocorre que, como já esclarecido, mesmo estando acompanhado de
seu advogado, concordou em assinar a escritura e que o repasse de
sua meação por sua ex esposa fosse feito em momento posterior.

Os registros  feitos  revelam que mesmo sabendo das  condições  do
contrato, inclusive de receber sua cota da sua ex-esposa após a assinatura da escritura, o
recorrente anuiu com tais condições, assumindo o risco de vir a acontecer a negativa por
parte de sua esposa. Neste cenário, não há vícios no negócio jurídico, daí porque, como
afirma  a  decisão,  a  demanda  haveria  de  ser  proposta  em face  daquela  que  percebeu
integralmente o numerário, no caso, a ex-esposa do recorrente.

Tal argumento é suficiente, por si só, para solucionar a controvérsia,
dispensando, inclusive, qualquer manifestação sobre outras alegações do embargante.

Na verdade, pois, constata-se que o que tenciona o polo embargante
é a reapreciação do julgamento do feito, vez que não lhe agradou o seu resultado final, o



que, decididamente, não é possível através dessa estreita via.

Sob  referido  prisma,  o  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça  já
decidiu que,  “constatado que a insurgência da embargante não diz respeito a eventual
vício  de  integração  do  acórdão  impugnado,  mas  a  interpretação  que  lhe  foi
desfavorável, é de rigor a rejeição dos aclaratórios.”1

Outrossim,  importa  destacar  entendimento  da  Corte  Superior  no
sentido de que  “os embargos de declaração que enfrentam explicitamente a  questão
embargada não ensejam recurso especial pela violação do artigo 535, II, do CPC, sendo
certo que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar
a decisão.”2

Portanto, entendo que esta não é a via correta para se rediscutir a
matéria, até porque a decisão atacada foi devidamente analisada e fundamentada.  Nesse
diapasão,  é  salutar  aduzir  que a  motivação contrária  ao  interesse  da parte  ou mesmo
omissa  em  relação  a  pontos  considerados  relevantes  ao  recorrente  não  autoriza  o
acolhimento dos embargos declaratórios. Isto posto, rejeito os aclaratórios. É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo Desembargador
João Alves da Silva. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Dr. Miguel de Britto
Lyra  Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva),  o
Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o  Excelentíssimo  Dr.  João
Batista  Barbosa  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho).

Presente representante do Ministério Público,  na pessoa da Exma.
Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, em 02 de dezembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 03 de dezembro de 2014.

        Miguel de Britto Lyra Filho
                 Juiz Convocado

1 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.
2 STJ - REsp 1065913 / CE – Ministro Luiz Fux – T1 – Primeira Turma - DJe 10/09/2009 .


