
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0084412-61.2012.815.2001
RELATOR : Aluizio Bezerra Filho, Juiz de Direito convocado em 

 substituição ao Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
EMBARGANTE : Baldy Gomes de Almeida
ADVOGADO : João Vaz de Aguiar Neto (OAB/PB nº 12.086)
EMBARGADO : Jonas das Neves Silva
ADVOGADO : Fernanda Ataíde dos Santos (OAB/PB nº 14.615)

PROCESSUAL  CIVIL –  Embargos  de
declaração  –  Reexame  de  matéria  já
apreciada  –  Ausência  de  obscuridade,
contradição ou omissão no corpo do aresto
vergastado  –  Rediscussão  em  sede  de
embargos – Descabimento – Rejeição.

- É vedado o acolhimento dos embargos de
declaração  quando  inexistentes
contradição, obscuridade, omissão  ou erro
material no julgado.

-  Fundamentando  o  “decisum”  de  forma
clara  e  suficiente,  não  está  o  magistrado
obrigado  a  se  pronunciar  sobre  todas  as
teses e dispositivos legais suscitados pelo
recorrente.

- Segundo o art. 1.025 do Novo Código de
Processo  Civil,   “consideram-se  incluídos
no  acórdão  os  elementos  que  o
embargante  suscitou,  para  fins  de  pré-
questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso  o  tribunal  superior  considere
existentes  erro,  omissão,  contradição  ou
obscuridade”.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,



Embargos de Declaração nº 0084412-61.2012.815.2001

A C O R D A M, na Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  rejeitar  os
embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se  de  embargos  de  declaração  (fls.
240/247),  opostos  por Baldy  Gomes  de  Almeida,  contra  acórdão  de  fls.
230/238, proferido em sede de  apelação cível,  o qual  desproveu o recurso
interposto,  mantendo a sentença proferida na “ação  de  reparação de danos
morais c/c repetição de indébito”,  ajuizada por  Jonas das Neves Silva,  que
julgou  parcialmente procedentes  os  pedidos  da  ação  principal  e
improcedentes os pedidos da reconvenção.

O  Magistrado  de  piso  condenou  o
promovido à restituição do valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)  ao
autor da ação, de forma simples, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a título de danos morais,  acrescidos de juros e correção monetária,
tendo o acórdão proferido mantido todos os termos da decisão.

Irresignado,  Baldy  Gomes  de  Almeida,
nos seus aclaratórios,  defende, em síntese,  a existência vícios no julgado,
pois,  de início,  considerou documento para justificar a tese do promovente
para a restituição de valores, mas não reconheceu termo posterior constante
no mesmo recibo, sobre “todos os equipamentos, todo o mobiliário e todas as
baixelas do bar e restaurante Nossa Fava” (“sic”), sem disciplinar a questão.

Aduz o embargante que o citado recibo foi
contraditoriamente mensurado e interpretado como prova, servindo apenas
para justificar a restituição dos valores do contrato de compra, sem mencionar
a correspondente devolução dos objetos.

Ainda  sustenta omissão  na  análise  de
provas  testemunhais  e disserta sobre enriquecimento sem causa, relatando,
inclusive, que o estabelecimento comercial da parte autora, ora embargada,
continua  funcionando  no  local  com  a  utilização  dos  bens  objeto  da
negociação. 

Ao  final,  requer  o  acolhimento dos
embargos de declaração, com efeito modificativo.

Não foram apresentadas contrarrazões aos
embargos, conforme noticia certidão de fl. 251.
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É o relatório.

V O T O:

Compulsando  detidamente  o  caderno
processual, observa-se que o autor da “ação de reparação de danos morais
c/c  repetição de indébito”  requereu,  em pedido principal,  a restituição do
valor por ele pago em face do contrato de compra e venda   firmado   com  
o  réu,  pois  havia  referência  a  ponto  comercial,  quando o promovido
nunca fora o proprietário do imóvel.

Com  isso,  o  demandante  pugnou  pela
devolução da parte que havia pago sobre o contrato, qual seja, do importe de
R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), além de indenização por danos morais.

Em sede de reconvenção, o promovido, por
sua vez,  aduziu,  em síntese,  além da defesa de regularidade contratual,  a
existência  de mobiliários que também fizeram parte da negociação,  tendo
pugnado  , todavia, ao final, apenas    pel  o pagamento d  a     quantia   restante  
para o total previsto no contrato,   isto é  ,   o importe de   R$ 9.000,00 (nove  
mil reais)   (fl. 59)  .

O  Magistrado  “a  quo” condenou  o
promovido à restituição do valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), de
forma simples, e  ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
indenização  por  danos  morais,  acrescidos  de  juros  e  correção  monetária,
tendo o acórdão proferido por este Tribunal, ao seu turno, mantido a sentença
proferida em todos os seus termos.

Em  sede  de  embargos  de  declaração,  o
promovido  sustenta,  de  início,  que  a  decisão  colegiada    considerou  
documento para justificar a tese do promovente para    a    restituição de  
valores,  mas  não  reconheceu  termo  posterior  constante  no  mesmo
recibo,  sobre  “todos  os  equipamentos,  todo  o  mobiliário  e  todas  as
baixelas  do  bar  e  restaurante  Nossa  Fava”    (“sic”)  ,  sem  disciplinar  a  
questão.

Pois bem.

Em que  pese  a  circunstância  fazer  parte
dos  argumentos  do  promovido  na  defesa  de  sua  tese  reconvencional,
depreende-se  que,  nos  pedidos  formulados  nos  autos,  inexistia  qualquer
requerimento de devolução do bens móveis objeto da negociação, razão pela
qual descabia decisão judicial neste sentido.
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A questão,  que  não  fez  parte  do  pedido,
reforce-se,  não  poderia  ser  determinada  quando,  além  do  próprio
requerimento, inexiste relação dos bens materiais produzida a tempo e modo
próprios nos autos, não sendo este processo o meio adequado para, agora,
tentar reaver o mobiliário.

Descabe, assim, a intenção neste processo
de que a Corte deste Tribunal de Justiça decida sobre a questão não discutida
nos autos de forma apropriada. 

A consequência  desta  sucumbência  deve
ser  suportada  pela  parte  vencida,  inexistindo  matéria  não  enfrentada  nos
autos de acordo com os pedidos formalizados nas instâncias julgadoras.

Desse modo, conclui-se que o embargante
tem  o  intuito  de  rediscutir  matérias  devidamente  analisadas  no  aresto
embargado, o que não é cabível de ser realizado pela via eleita por ele. 

Neste  contexto,  inserem-se  perfeitamente
as seguintes inteligências jurisprudenciais:

“PROCESSUAL  CIVIL.  ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO  Nº  03/STJ.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  VÍCIOS  NO
JULGADO.  REDISCUSSÃO  DE  MATÉRIA  JÁ
DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1.  Os  embargos  de  declaração  possuem  a  finalidade
simples  de  suprir  omissão,  esclarecer  obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir  erro material,  vícios
inexistem.
2.  A análise das razões recursais revela a pretensão da
parte  em  alterar  o  resultado  do  decisum,  o  que  é
inviável nesta seara recursal.
3.  É  abusiva  a  conduta  processual  que  (a)  renova
embargos  de  declaração  sem  causa  jurídica  ou
fundamentação  adequada;  (b)  não  aponta  nenhuma
omissão  ou  vício  no  julgamento  anterior;  (c)  visa
modificar  os  fundamentos  da  decisão  embargada;  (d)
reitera os anteriores embargos de declaração, no qual a
matéria foi expressa e fundamentadamente aclarada; (e)
retarda indevidamente o desfecho do processo (cf. EDcl
nos EDcl no REsp 1292879/BA, Rel.  Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 26/06/2013).
4. Embargos de declaração rejeitados, com elevação da
multa aplicada.
(EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl
no RMS 46.678/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
24/05/2016, DJe 31/05/2016)” (grifei)
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E:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  SEGUNDO
AGRAVO  REGIMENTAL  NA  AÇÃO  RESCISÓRIA.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS
NO  ART.  535  DO  CPC.  TENTATIVA  DE  MERA
REDISCUSSÃO  DO  QUE  JÁ  AFIRMADO  PELO
PLENÁRIO  DESTA  CORTE  NO  ACÓRDÃO
EMBARGADO.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real
escopo  a  pretensão  de  reformar  o  decisum  não  pode
prosperar,  porquanto  inocorrentes  as  hipóteses  de
omissão,  contradição,  obscuridade  ou  erro  material,
sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos
de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535
do  CPC.  2. In  casu,  os  embargos  de  declaração
demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi
decidido  pelo  acórdão  embargado,  inobservando  a
embargante que os restritos limites desse recurso não
permitem  o  rejulgamento  da  causa. 3.  O  efeito
modificativo  pretendido  pela  embargante  somente  é
possível em casos excepcionais e uma vez comprovada a
obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que
não  ocorre  no  caso  sub  examine.  4.  Embargos  de
declaração  desprovidos.
(AR 1584 AgR-segundo-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Tribunal  Pleno,  julgado  em  07/10/2015,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC
27-10-2015)” (grifei)

Por fim:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.  AGRAVO
REGIMENTAL  NÃO  CONHECIDO.  APLICAÇÃO  DA
SÚMULA N. 182/STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DA
MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1.  Os  embargos  de  declaração  somente  são  cabíveis
quando  houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,
obscuridade,  contradição,  omissão  ou  erro  material,
consoante dispõe o art.  535,  I  e II,  do CPC. No caso
concreto,  inexiste  qualquer  desses  vícios,  pois  as
questões levantadas apenas traduzem o inconformismo
com o teor da decisão embargada.
2. Se não superado o juízo de admissibilidade do recurso
especial, é inviável o exame do mérito recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl  no  AgRg  no  AREsp  150.180/GO,  Rel.  Ministro
ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  QUARTA  TURMA,
julgado em 07/02/2013, DJe 21/02/2013)” (grifei)
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Ademais,  as  provas testemunhais
mencionadas nos embargos de declaração em nada influenciariam na decisão
que  lhe  foi  desfavorável,  pois,  como  visto,  a  matéria  fora  devidamente
analisada, sendo a fundamentação exposta de forma correta, com base em
documento firmado entre as partes, que desconsiderou a questão referente ao
mobiliário  na  negociação  em razão  de  impedimento de  ordem processual
existente nos autos.

Por  fim,  segundo  o  art.  1.025  do  Novo
Código de Processo Civil,  “consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos  de  declaração  sejam inadmitidos  ou  rejeitados,  caso  o  tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
 

Pelo exposto, não havendo qualquer vício a
ser corrigido no corpo do aresto embargado, não há motivos para a reforma
do acórdão desafiado. 

Destarte,  REJEITO  os  Embargos  de
Declaração.

É como voto.

 Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luiz Silvio
Ramalho Júnior. 

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luís Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluísio Bezerra Filho, juiz convocado
com jurisdição plena,  em substituição ao  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da
Cunha Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 06 de março de 2018.

Aluizio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator
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