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estabelecido entre as partes um complexo de direitos e obrigações interligados, de relação continuada e 
trato sucessivo, que não mais admite seu rompimento, sem que haja motivo juridicamente idôneo.  

        4. Quanto à suposta inadimplência contratual da parte ré, que possibilitaria a resolução 
contratual, com base no art. 475 do Código Civil, resta comprovado nos autos que certidão de ¿habite -se¿ 
foi emitida dentro do prazo contratual estipulado. 

        5. A redução salarial não se apresenta como motivo hábil e suficiente para invocação da "Teoria 
da Imprevisão¿ (artigo 478 do Código Civil), de modo a propiciar o rompimento dos aludidos contratos. Vale 
dizer, a redução da renda familiar pode ser motivo imprevisto, mas jamais imprevisível, não tendo o condão 
de impor a rescisão contratual, mas, apenas, a revisão do contrato junto à parte ré, através de 
renegociação, o que, aliás, não pode ser imposto, pois depende da análise da viabilidade de adequação do 
contrato à nova realidade fática. 

        6. Deve ser privilegiado o princípio da força obrigatória dos contratos, no sentido de que 
ninguém é obrigado a contratar, mas aqueles que o fizerem devem cumprir com as obrigações assumidas.  

        7. Majorada a verba honorária, fixada em 10% (dez por cento), para 12% (doze por cento) sobre 
o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, §4º, inciso III, e §11, c/c artigo 98, § 3º, ambos 
do Código de Processo Civil de 2015. 

        8. Apelação desprovida.  
  
ACÓRDÃO 
  
        Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Quinta 

Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, por unanimidade, negar provimento à 
apelação, na forma do Relatório e do Voto, que ficam fazendo parte do presente julgado. 

        Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2018. (data do julgamento) 
  
ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES 
Desembargador Federal 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FILHA DE PORTADORA DE HANSENÍASE. SEGREGAÇÃO COMPULSÓRIA. 

DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO 
MATERIAL. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DESPROVIMENTO DO 
RECURSO. 

1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 elenca, como hipóteses de cabimento dos 
embargos de declaração, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material.  

2 - No caso em questão, inexiste omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que, pela leitura do 
inteiro teor do acórdão embargado, depreende-se que este apreciou devidamente a matéria em debate, 
analisando de forma exaustiva, clara e objetiva as questões relevantes para o deslinde da controvérs ia. 

3 - Oportuno registrar, também, que não havia necessidade de manifestação acerca dos pressupostos 
da responsabilidade civil do Estado, tendo em vista que o v. acórdão reconheceu que a pretensão 
indenizatória da embargante foi fulminada pela prescrição, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 
20.910/32. 

4 - Depreende-se, pois, que a parte embargante pretende, na verdade, modificar o julgado, com a 
rediscussão da matéria, e não sanar qualquer dos mencionados vícios. Note-se que somente em hipóteses 
excepcionais pode-se emprestar efeitos infringentes aos embargos de declaração, não sendo este o caso dos 
presentes embargos de declaração. 


