
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO  DES. OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0100136-47.2008.815.2001
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : Marylda Escorel Borges e outra.                            
Advogado : Luis Fernando Pires Braga e Luiz Guedes da Luz Neto.
Embargado : Baco Itaú S/a.
Advogado : Wilson Sales Belchior e outros.            

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.  INOCORRÊNCIA  DE
OMISSÃO.  PROPÓSITO  DE  REDISCUSSÃO
DA  MATÉRIA.  FINALIDADE  DE
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. REJEIÇÃO. 

-  Os  embargos  de  declaração  não  se  prestam  a
determinar o reexame do conjunto da matéria,  com
ampla  rediscussão  das  questões,  se  não  estiver
presente alguma das hipóteses do art. 535 do Código
de Processo Civil.

- A menção quanto ao interesse de prequestionamento
não é suficiente para o acolhimento dos aclaratórios,
quando ausente qualquer omissão apontada nas razões
dos embargos.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, rejeitar os embargos, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Embargos de Declaração  (fls.  463/467) opostos
por   Marylda  Escorel  Borges  e  outra contra  os  termos  da  decisão
interlocutória  exarada  às  fls.  409/410,  proferido  nos  autos  do  Agravo  de
Instrumento interposto por Banco Itaú S/A. 

Fundamentado no art. 535, II, do Código de Processo Civil, a
parte  embargante  alegou,  em síntese,  a  ocorrência  de  omissão  no julgado,
porquanto a decisão embargada não teria observado que o Acórdão proferido
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no  Agravo  de  Instrumento  havia  determinado  a  realização  de  perícia  por
contador judicial, a fim de apurar os valores a serem executados.

Aduz,  pois,  que  tendo  sido  realizada  a  perícia  ,  “cabe  ao
magistrado singular homologar os cálculos feitos pela Contadoria Judicial!”
e que, “com o valor da execução apurado, só há um caminho para cumprir a
ordem  emanada  do  Acórdão,  qual  seja,  a  homologação  dos  aludidos
cálculos”.

Requer, pois, que se supra a omissão, a fim de que conste na
decisão embargada “que o respectivo Acórdão determinou que se realizasse a
perícia  pela  Contadoria  Judicial  para  apurar  os  devidos  valores,  e  não
apenas a realização de simples perícia contábil”. Ademais, tendo em vista
que  a  perícia  já  foi  realizada,  pugna  pela  homologação  dos  cálculos  da
Contadoria Judicial, aduzindo ser tal ato “decorrência lógica do acórdão que
determinou a apuração do valor da execução.”

É o relatório.

VOTO.  

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.  

Nos  termos  do  art.  535  do  Código  de  Processo  Civil,  são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade,  contradição  ou  omissão.  Desse  modo,  pressupõe  para  sua
interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a possibilidade de
eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.  Permite-se,  assim,
através  deste  recurso,  aclarar-se  o  texto,  de  forma  que  seja  amplamente
entendido seu respectivo teor.

  
Como relatado, defendeu o embargante a existência de omissão

na decisão embargada, porquanto não teria restado claro que  o Acórdão que
julgou o mérito do Agravo de Instrumento havia determinado a realização de
perícia por contador judicial, a fim de apurar os valores a serem executados.

Em que pesem as alegações da embargante, estas não devem
prosperar,  posto que,  diferentemente do  que faz  entender,  não há qualquer
omissão a ser sanada.

Ora,  a  decisão  vergastada  apenas  indeferiu  o  pedido  de
homologação  dos  cálculos  realizados  pela  contadoria  judicial,  consignando
expressamente  que  tal  ato  deve  ser  praticado pelo juízo  de primeiro  grau,
senão vejamos:

“  Conforme  se  depreende  dos  autos,  o  presente
recurso  (Agravo de Instrumento) fora  julgado pela
Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal, sob a
relatoria do Desembargador Marcos Cavalcanti  de
Albuquerque,  tendo  sido  provido  parcialmente  nos
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seguintes termos:

“Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  E
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO, para
determinar que as agravadas possam sacar apenas o
valor  incontroverso,  R$ 62.979,68 (sessenta  e  dois
mil,  novecentos e setenta e nove reais e sessenta e
oito  centavos)  devendo  o  restante  dos  valores  na
quantia de 492.712,72 (quatrocentos e noventa e dois
mil seiscentos e doze reais e setenta e dois centavos)
permanecerem  bloqueados  até  a  realização  de
perícia  feita  por  contador  judicial para  apurar  os
devidos valores a serem apurados”.

Sendo  assim,  ao  analisar  o  petitório  da  parte
agravante,  às  fls.  398/399,  entendo  pelo
indeferimento  do  seu  item  “a”,  posto  que  o
respectivo acórdão determinou que se procedesse à
perícia contábil,  sem dispor  a respeito  de eventual
homologação.

Por  esta  razão,  vislumbro  que  não  cabe  a  esta
relatoria oficiar ao Juízo singular determinando que
adote  tal  providência,  sendo  competência  daquele
dar regular prosseguimento ao feito.

Observa-se, assim, que a parte ora embargante tenta rediscutir a
matéria já  abordada na decisão,  o que é inadmissível na via do recurso de
integração. 

Nesse sentido,  colaciono julgado do Tribunal da Cidadania e
desta Corte: 

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO
DE  SEGURANÇA.  MILITAR.  NÃO  INCLUSÃO
EM QUADRO DE ACESSO. ART.  535 DO CPC.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.  DISPOSITIVOS  CONSTITU-
CIONAIS.  ANÁLISE.  HIPÓTESE  DE  NÃO
CABIMENTO. 

1.  Os embargos de  declaração,  conforme dispõe  o
art. 535, incisos I e II, do código de processo civil,
destinam-se  a  suprir  omissão,  afastar  obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não
está  obrigado  a  responder  a  todas  as  questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo  suficiente  para  proferir  a  decisão.  3.  "a
jurisprudência desta corte é firme no sentido de que
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os embargos de declaração, ainda que opostos com o
objetivo  de  prequestionamento  visando  à
interposição do apelo extraordinário, não podem ser
acolhidos quando inexistentes omissão, contradição
ou obscuridade na decisão recorrida" (edcl no MS
11.484/DF,  Rel.  Ministro  Paulo  Gallotti,  terceira
seção,  DJ  2/10/2006).  4.  Embargos  de  declaração
rejeitados.  (STJ;  EDcl  -MS  9.290;  Proc.
2003/0168446-2; DF; Terceira Seção; Rel. Min. Og
Fernandes;  DJE  19/09/2013;  Pág.  1126).  (grifo
nosso).

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO.  VÍCIO NÃO CARACTERIZADO.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  PRETENSÃO
PREJUDICADA.  MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
REJEIÇÃO. 

Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade, contradição ou omissão,
não  se  prestando  ao  reexame  do  julgado  e
inexistindo quaisquer das hipóteses justificadoras do
expediente,  impõe-se  a  sua  rejeição.  Nem  mesmo
para  fins  de  prequestionamento  se  pode  desejar
repisar os argumentos,  os quais restaram repelidos
pela fundamentação desenvolvida na decisão. Não é
encargo  do  julgador  manifestar-se  sobre  todos  os
fundamentos  legais  indicados  pelas  partes,  nem
mesmo para fins de prequestionamento, bastando ser
motivada a prestação jurisdicional, com a indicação
das bases legais que dão suporte a sua decisão. Se a
parte dissente dos fundamentos narrados no decisum
combatido,  deve  ela  valer-se  do  recurso  adequado
para  impugná-lo,  não  se  prestando  os  embargos
declaratórios  para  tal  finalidade”.  (TJPB;  Rec.
058.2011.000168-0/003;  Quarta  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho
da Nóbrega Coutinho; DJPB 02/10/2013; Pág. 15). 

Nesse  diapasão,  resta  prejudicado  o  prequestionamento  da
matéria,  pois,  mesmo  para  fins  de  acesso  às  instâncias  superiores,  a  sua
finalidade vincula-se ao preenchimento de um dos pressupostos específicos
dos aclaratórios, o que não se verificou no caso em comento. 

Ademais,  o  requisito  do  prequestionamento  considera-se
atendido quando analisada a matéria debatida na decisão embargado, sendo
despicienda a expressa menção ao preceito legal apontado.
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Assim,  não  há  outro  caminho  a  trilhar  a  não  ser  manter  a
decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.  

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior,  juiz  convocado,  com
jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado,
com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des.  Abraham Lincoln da
Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira,
Procurador de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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