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Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0018652-73.2009.815.2001
Origem :  13ª Vara Cível da Comarca da Capital  
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Embargante:  Polyana Emília Guimarães Bastos  
Advogado : José Marcelo Dias 
Embargado : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Advogado    : Antonio Braz da Silva 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO  REVISIONAL 
COM  PEDIDOS  SUCESSIVOS. DECISÃO 
SUFICIENTEMENTE CLARA SOBRE O ASSUNTO. VÍCIOS 
NÃO  CARACTERIZADOS.  PRETENSÃO  DE 
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENTALHADA  NA DECISÃO 
HOSTILIZADA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 

-Não  se  identificando,  na  decisão  embargada,  vícios  no 
enfrentamento  das  questões  levantadas,  não  há  como 
prosperar os embargos declaratórios.

Vistos, etc. 

Cuida-se  de  Embargos  de  Declaração,  fls.270/278,  opostos 
por  Polyana Emília Guimarães Bastos desafiando decisão proferida, fls. 263/267, 
por esta Relatoria que, em sede de Apelação Cível, negou seguimento ao recurso 
interposto, diante da inobservância ao princípio da dialeticidade. 
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Irresignada com o referido  decisum,  a embargante sustenta 
que a decisão fustigada merece reforma, aduzindo,  em síntese,  que não houve 
ofensa ao princípio da dialeticidade, devolvendo a este Tribunal o conhecimento 
da matéria impugnada e,  ao final, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios 
para o fim de admitir o Recurso Apelatório interposto.

É o relatório.

DECIDO

Contam  os  autos  que  a  embargante  ajuizou  os  presentes 
declaratórios com o objetivo de rediscutir a matéria objeto da ação principal de 
revisão contratual,  deixando de apontar,  contudo, a existência de qualquer dos 
vícios  constantes  do  art.  535  do  CPC,  imprescindíveis  ao  ajuizamento  dos 
embargos de declaração. 

Com efeito,  os embargos declaratórios devem se limitar às 
condicionantes contempladas no art. 535 do Código de Processo Civil, quais sejam, 
a existência de omissão, obscuridade ou contradição. 

Do contrário, transmudar-se-iam os embargos de declaração, 
de instrumento de integração das decisões  judiciais,  em sucedâneo de recurso, 
pois  se  possibilitaria,  acaso  tal  acontecesse,  promover  o  reexame  da  causa  já 
definida.

Seguindo essa linha de raciocínio, extraio do exame detido 
dos autos, que a embargante não se conformou com a fundamentação contrária da 
decisão em relação às suas pretensões e, para tanto, lançou mão dos aclaratórios, 
de maneira totalmente infundada, com o intuito de obter o rejulgamento da causa. 

Isso porque  a decisão fustigada encontra-se suficientemente 
fundamentada e motivada, salientando, inclusive: 

“ Impende destacar, desde logo, que com uma leitura atenta do caderno 
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processual,  percebe-se  claramente  que  a  peça  recursal  encontra-se 
dissociada dos fundamentos expostos na decisão hostilizada. 

Isso  porque  o  magistrado  sentenciante  julgou  improcedentes  os 
pedidos  encartados  na  exordial,  com  base  no  art.  269,  I,  do  CPC, 
pontificando,  de  forma  clara,  as  razões  que  o  levaram  ao 
convencimento  motivado,  ao  passo  que  a  recorrente  não  teve  a 
preocupação  de  rebater  os  fundamentos  encartados  na  decisão 
combatida,  limitando-se  apenas  a  enfatizar  a  ocorrência  de  error  in  
procedendo e in judicando por parte do magistrado.  

Claro  está,  portanto,  a  discrepância  entre  as  razões  do  decisum 
combatido e os fundamentos da insurreição da recorrente”. 

Verifica-se,  portanto,  inexistir  qualquer  vício  no  julgado, 
tendo este apenas se posicionado no sentido de que a recorrente não rebateu os 
fundamentos da decisão vergastada, o que caracterizou o desrespeito ao princípio 
consagrado da dialeticidade, importando o não conhecimento da matéria recursal. 

Desta  forma, em função da especificidade e  clareza ímpar 
dos declaratórios, mostra-se impertinente a insurgência da embargante, visto que 
inadmissível se utilizar desse mecanismo para rediscussão da matéria.

Desta feita, percebe-se que a decisão foi nítida e objetiva, não 
deixando dúvidas sobre o assunto.

Assim,  por  tais  razões,  REJEITO  OS  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO.

Publique-se. Intimem-se. 

Gabinete no TJ/PB, em 03 de setembro de 2014. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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