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ACÓRDÃO

PROCESSUAL  CIVIL. EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  INTERNO 
NOS  AUTOS  DA  AÇÃO  RESCISÓRIA. 
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. 
MATÉRIA  ENFRENTADA  NO  ACÓRDÃO. 
INEXISTÊNCIA  DE  QUALQUER  VÍCIO. 
PRETENSÃO  DE  REDISCUTIR  O 
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 
-  Os  embargos  de  declaração  não  se 
prestam  a  rediscussão  de  matéria 
devidamente analisada, nem tampouco para 
adequar  o  r.  acórdão  ao  entendimento  do 
embargante.

-  Rejeitam-se  os  embargos  declaratórios 
quando inexistentes, na hipótese, quaisquer 
um dos vícios alegados pelo embargante.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os integrantes da 2ª Seção Especializada Cível 
do  Colendo  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  rejeitar  os  embargos 
declaratórios, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de 
fls.536.

RELATÓRIO
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Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Jeová 
Clementino de Almeida e Mércia Maria Marinho de Almeida, insurgindo-se 
contra  Acórdão  desta  2ª  Seção  Especializada  Cível,  que a  unanimidade, 
negou provimento ao agravo interno de fls. 487/489.

Os embargantes alegam, em síntese, que ocorreu omissão no 
Acórdão que não apreciou a falta de intimação dos embargantes quando da 
realização do leilão alusivo ao imóvel descrito na inicial, bem como que seu 
advogado  não  foi  regularmente  intimado,  tendo  em  vista  a  renúncia  de 
poderes que lhe havia sido outorgado, fato relacionado ao erro de fato objeto 
da rescisória.

Contrarrazões  às  fls.  508/528,  apresentadas  por  Neilton 
Neves dos Santos e Raquel de Araújo Santos, e às fls. 530/534, ofertadas 
pelo 1º Cartório de Registro de Imóveis de Campina Grande – PB.

É o relatório

VOTO

Observo,  inicialmente,  que  será  cabível  os  embargos  de 
declaração, segundo o Código de Processo Civil, quando o acórdão incidir 
nas situações elencadas no artigo 535, do CPC, in verbis:

Art. 535. Cabem embargos de declaração quando: 
I  -  houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,  obscuridade ou 
contradição;
II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz 
ou tribunal. 

De uma  simples  análise  ao  acórdão  atacado,  vislumbra-se 
que inexiste qualquer vício processual  a ser sanado,  estando redigido de 
forma clara e coerente a decisão. 

No  caso em foco,  não  vislumbro  a  existência  da  omissão 
apontada,  pois  a  decisão colegiada de  fls.  487/489 analisou  detidamente 
todos os argumentos do recorrente, as questões jurídicas e provas postas 
nos  autos.  Nela,  constam  expressamente  os  motivos  pelos  quais  esta 
relatoria,  acompanhada  dos  demais  integrantes  da  Segunda  Seção 
Especializada Cível deste Tribunal, entendeu pelo desprovimento do agravo 
interno.

Ora,  a discussão posta no presente momento,  em sede de 
embargos  de  declaração,  foi  detidamente  analisada,  tanto  na  decisão 
monocrática,  quanto  no  Acórdão  do  agravo  interno,  restando  consignado 
que toda conjuntura fática que arrima a ação rescisória já foi alvo de 
pronunciamento judicial,  razão pela qual  o ajuizamento da rescisória 
encontra-se desvirtuado, já que não se admite nova discussão da causa 
e dos elementos probatórios já julgados.
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Assim, no que concerne à assertiva de ocorrência de erro de 
fato, novamente aduzida nos autos da presente ação rescisória, através dos 
embargos de declaração em foco, insta registrar que, consoante a doutrina 
de  Barbosa  Moreira,  quatro  são  os  pressupostos  para  tal  hipótese  de 
rescindibilidade. Vejamos:

 "a) que a sentença nele seja fundada, isto é, que  
sem  ele  a  conclusão  do  juiz  houvesse  de  ser  
diferente;  b)  que o erro  seja  apurável  mediante  o  
simples exame dos documentos e mais peças dos  
autos,  não  se  admitindo  de  modo  algum,  na  
rescisória,  a produção de quaisquer outras provas  
tendentes  a  demonstrar  que  não  existia  o  fato  
admitido  pelo  juiz,  ou que ocorrera  o  fato  por ele  
considerado  inexistente;  c) que  'não tenha  havido 
controvérsia'  sobre o fato (§ 2º);  d)  que sobre ele 
tampouco tenha havido 'pronunciamento judicial' (§  
2º)".  (Comentários  ao  Código  de  Processo  Civil,  
Forense, 7ª ed., Vol. V, p. 147/148). 

No caso sob exame, contudo, não se verifica, em especial, os 
dois últimos requisitos, pois, de uma análise da sentença de fls. 18/20 e do 
Acórdão  de  fls.  26/27,  observa-se  que  houve  pronunciamento  judicial 
sobre a situação fática alegada pelos Autores, qual seja, intimação do 
procurador  para  realização  de  procedimento  de  alienação  judicial, 
inexistência  de  intimação  pessoal  do  autor  e  nulidade  do  Edital  de 
Praça e Arrematação.

Assim, a questão foi devidamente enfrentada pela decisão 
monocrática  e  Acórdão  (Agravo  Interno)  embargado,  que  firmou 
entendimento de que não se admite nova discussão da causa e dos 
elementos probatórios já julgados.

Ademais, não ocorrendo, no acórdão, o vício ventilado, não se 
admite  a  interposição  de  embargos  de  declaração,  mormente  quando  a 
intenção do embargante restringe-se, tão somente, a rediscutir matérias que 
já foram apreciadas por este Tribunal.

Assim, não havendo vícios no julgado, forçoso concluir que o 
eventual  erro  de  julgamento,  afronto  ou  ainda  negativa  de  vigência  a 
dispositivo de lei, fica com a apreciação reservada às instâncias superiores 
por meio dos recursos cabíveis. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS  face  à 
inexistência de omissão que justifique a sua interposição.

É como voto.
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Presidiu a sessão com voto,  o Excelentíssimo Senhor Des. 
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  -  Presidente.  Relator:  Des.  José 
Aurélio  da  Cruz.  Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Maria 
das Graças Morais Guedes, Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado 
para  substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides),  Dr. 
Miguel de Brito Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. João 
Alves da Silva).

Presente  à  sessão,  representando  o  Ministério  Público,  a 
Exma. Senhora Doutora Jacilene Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Segunda  Seção  Especializada  Cível,  Sala  de  Sessões  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia 20 de 
agosto de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz

Relator
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