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MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
ARGELIM GABRIEL BARBIERI
ALEXANDRE SLHESSARENKO
THAIS MOREIRA RIBEIRO DE MELLO E OUTRO
ELIANE JAQUELINE DEBESAITIS METZNER
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS E
OBRIGAÇÕES SOBRE IMÓVEL ("CONTRATO DE GAVETA"),
COM O RETORNO DAS PARTES AOS "STATUS QUO ANTE".
I – Reconhecimento de omissões na decisão embargada com relação às
questões suscitadas no recurso especial.
II – Violação ao art. 535 do CPC pelo Tribunal de origem reconhecida
ante a inexistência de manifestação quanto às parcelas pagas pelo
cessionário à instituição financeira durante a vigência do contrato.
III – Embargos de declaração conhecidos a fim de, agregando-lhes
efeitos infringentes, dar provimento ao recurso especial.

DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ARGELIM GABRIEL BARBIERI
contra a decisão do e. Min. Paulo Furtado que negou seguimento ao seu recurso especial por
entender não violado o art. 535 do CPC e ausente o prequestionamento do art. 1º do
Decreto-lei 745/69.
Sustentou o embargante, em síntese, merecer o seu recurso especial ser conhecido.
A parte embargada foi intimada para apresentar resposta aos embargos de declaração,
silenciando-se.
É o breve relatório.
Decido.
Antes do exame destes embargos de declaração, é necessária uma breve retrospectiva
dos fatos.
Documento: 14845470 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 11/04/2011

Página 1 de 5

Superior Tribunal de Justiça
Em 1987, dois dos embargados - THAIS MOREIRA RIBEIRO DE MELLO E SEU
ESPOSO - adquiriram, com o financiamento da Caixa Econômica Federal, imóvel situado em
Cuiabá-MT.
Após, no ano de 1991, cederam os direitos e obrigações relativos a este imóvel
("contrato de gaveta") ao outro embargado, IVO PEREIRA DA SILVA, que se comprometeu
a regularizar a situação junto à CEF e a pagar as prestações do financiamento.
Em 1994, os direitos e obrigações do imóvel foram novamente cedidos, figurando
agora como cedente IVO PEREIRA DA SILVA, e, como cessionário, ARGELIM GABRIEL
BARBIERI, ora embargante.
Com o não pagamento, pelo último dos cessionários (o ora embargante), das
prestações do financiamento e a consequente inscrição do casal embargado no cadastro de
inadimplentes, estes ajuizaram ação de resolução contratual visando, entre outros provimentos,
à extinção de todas as cessões de direitos realizadas sobre o imóvel.
O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, no acórdão de que se interpôs o
recurso especial relativo aos presentes embargos de declaração, acolheu o pedido de
resolução e, com relação ao ora embargante, determinou-lhe que desocupasse o imóvel e
condenou-o ao pagamento de perdas e danos e danos morais.
Negado seguimento ao recurso especial em decisão monocrática proferida pelo e. Min.
Paulo Furtado, interpôs ARGELIM GABRIEL BARBIERI os embargos de declaração que
ora se analisam.
Assiste-lhe razão, devendo os embargos ser conhecidos a fim de que, agregando-lhes
efeitos infringentes, seja provido o recurso especial.
A decisão embargada omitiu-se quanto ao exame das questões suscitadas no recurso
especial, razão pela qual passo a analisá-las.
O recorrente, entre outras alegações, sustentou a violação do art. 535 do CPC em
razão de não ter o acórdão de origem, mesmo nos embargos de declaração naquela instância
opostos, se manifestado quanto à necessidade de interpelação judicial para a resolução do
contrato de cessão e à devolução, pelos autores, das prestações que pagou à CEF.
A questão referente à necessidade de interpretação judicial foi devidamente analisada
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pelo Tribunal de origem, que, ao refutá-la nos embargos de declaração de fls. 655 e ss,
afirmou que o recorrente "veio.. ..aos autos e teve a oportunidade de se defender" (fl. 657).
Nada obstante, inexiste qualquer manifestação do TJ/MT quanto à devolução das
prestações pagas pelo recorrente à CEF durante o tempo em que figurou como titular dos
direitos e obrigações relativos ao imóvel de propriedade do casal embargado.
Ao confirmar a sentença que declarou a nulidade da cláusula que estipulava a perda
dos valores pagos pelo cessionário ao longo do contrato, o Tribunal de origem se referiu
apenas ao ágio cobrado pelo cedente quando da realização da cessão, nada mencionando a
respeito das parcelas pagas pelo cessionário.
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, para que se caracterize a
violação do art. 535 do CPC, é necessário que o Tribunal de origem continue, apesar de
opostos embargos de declaração, a não apreciar questão relevante para o julgamento da
causa.
Neste sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
ART. 535, II, DO CPC. VIOLAÇÃO CONFIGURADA.
1. Há ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal a quo, a
despeito da omissão existente no acórdão e da oposição de embargos
declaratórios, deixa de se manifestar sobre questão desenvolvida nos
autos e relevante para o deslinde da controvérsia.
(...)
(EDcl no Ag 1082802/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe
17/08/2009)

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS TERCEIROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM.
- Há omissão, com ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil,
no julgado que deixa de examinar as questões versadas em
contra-minuta de Agravo de Instrumento, cuja apreciação era relevante
para o deslinde da controvérsia.
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Recurso Especial provido.
(REsp 1111014/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 08/05/2009)

A questão da devolução, pelo cedente, das prestações pagas possuía, certamente,
relevância para o julgamento da causa.
A resolução por inadimplemento traz como consequência, além do pagamento de
indenização pelo contratante que lhe dera causa, o retorno das partes ao estado em que se
encontravam antes da celebração do contrato.
Assim, resolvido contrato de cessão de direitos e obrigações relativos a imóvel, afora a
indenização, devem estes direitos e obrigações, que passaram a pertencer ao cessionário,
retornar à titularidade do cedente, o contrário ocorrendo com o preço pago a este.
Como nestes mencionados direitos e obrigações se situam as prestações já pagas à
instituição financeira e as que ainda lhe faltam ser alcançadas, eventual diferença, apurada em
liquidação, entre o valor delas - as prestações pagas e as impagas - no momento da cessão do
contrato e no momento da sua resolução deve ser considerada quando do retorno das partes
ao status quo ante.
Portanto, constatada a omissão do Tribunal de origem com relação a questão relevante
para o julgamento da causa, deve o recurso especial ser provido a fim de que seja
desconstituído o acórdão de fls. 655 e ss, suprindo o Tribunal a omissão da forma como
melhor entender.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARA,

COM

A

AGREGAÇÃO

DE

EFEITOS

INFRINGENTES,

DAR

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, DESCONSTITUINDO O ACÓRDÃO
QUE JULGARA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
Publique-se.
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Intimem-se.
Brasília (DF), 06 de abril de 2011.

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Relator
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