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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. OMISSÃO  E 
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  QUALQUER  DOS 
VÍCIOS  DELINEADOS  NO  ART.  535  DO  CPC. 
REDISCUSSÃO  DE  MATÉRIA  JÁ  ENFRENTADA  NO 
ACÓRDÃO  EMBARGADO.  IMPOSSIBILIDADE. 
DESNECESSIDADE  DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL 
DE TODAS AS QUESTÕES. CARÁTER MANIFESTAMENTE 
PROTELATÓRIO.  PREQUESTIONAMENTO.  APLICAÇÃO 
DE  MULTA.  ART.  538,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CPC. 
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

-  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.

-  Mesmo  nos  embargos  de  declaração,  com  fim  de 
prequestionamento, devem-se observar os limites traçados no 
art.  535  do  CPC,  em  conformidade  com  a  jurisprudência 
pacífica do STJ.
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V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em  rejeitar os embargos de 
declaração .

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração opostos  pela  Caixa 
Seguradora S/A contra acórdão desta eg. Terceira Câmara Cível, fls. 166/171, que 
negou  provimento  ao  agravo  de  instrumento  interposto  contra  a  decisão 
interlocutória lançada nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa movida 
pelo  Espólio  de  José  Paulino  da  Costa,  representado por  sua  inventariante, 
Terezinha de Jesus Dália da Costa Paulino

Em suas razões recursais, às fls. 176/196, o embargante alega 
que o decisum encontra-se omisso e contraditório.

Requer que sejam sanadas as omissões na decisão do órgão 
colegiado,  fazendo expressa menção no acórdão quanto à remessa dos autos a 
contadoria, para que os juros sejam computados a partir da sua citação, ocorrida 
em 24 de  abril  de 2006,  além de ser  reconhecido o excesso  na execução e  lhe 
devolvido o valor de R$ 78.912,34 (setenta e oito mil novecentos e doze reais e 
trinta e quatro centavos).

Pugna pelo   acolhimento  dos  embargos  de  declaração,  no 
sentido  de  prequestionamento,  a  fim  de  que  sejam  supridas  as  omissões  e 
contradições na decisão.

É o relatório.

V O T O  

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Como é cediço, os embargos de declaração têm seu contorno 
definido no art. 535 do CPC e prestam-se, tão somente, para expungir do julgado, 
omissão, contradição e obscuridade. 

No  caso  vertente,  em  que  pese  o  embargante  alegar 
contradição no acórdão hostilizado, deixou de apontá-los especificamente, apenas 
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reiterando todas as razões sustentadas no agravo de instrumento. 

Quanto à omissão alegada, insta ressaltar que não há falar 
em  suprir  esse  vício  fazendo  expressa  menção  sobre  a  remessa  dos  autos  à 
contadoria,  pois,  conforme  verifico  no  decisum,  a  sua  fundamentação  foi 
exatamente na utilização dos serviços prestados pela Contadoria Judicial. 

Vejamos:

“Analisando  a  decisão  vergastada,  verifico  que  o  julgador  a  quo  foi 
bastante claro ao ressaltar a correspondência dos cálculos elaborados pela 
Contadoria Judicial com o título executado e com os depósitos efetuados 
nos autos tendo, por essa razão, os considerados corretos. 

Neste cenário, muito embora o requerente pretenda a reforma da decisão, 
como se pode observar, esta foi cautelosa e fundamentada em elementos 
técnicos.  O  magistrado  utilizou  a  Contadoria  Judicial  para  dirimir  a 
divergência sobre os valores debatidos,  e,  determinou a intimação das 
partes para cientificá-las acerca do montante, proferiu o julgamento. (fl. 
169)

(…)

Forte em tais razões, entendo correta a decisão proferida pelo juízo da 3ª 
Vara da Comarca de Cabedelo, haja vista a imparcialidade apresentada 
pela  Contadoria  Judicial  na  elaboração  dos  cálculos.  Ademais,  insta 
ressaltar que esse órgão goza de confiança do julgador, o qual se utiliza 
dos seus conhecimentos técnicos  para embasar os julgamentos que deles 
necessitem.” (fl.171)

Ademais,  impende  frisar  que  “o  juiz  não  está  obrigado  a  
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para  
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a  
responder um a um todos os seus argumentos.” (RJTJSP 115/207, in Theotonio Negrão, 
CPC anotado, nota n. 17a ao art. 535).

Logo, infere-se que o embargante pretende rediscutir matéria 
amplamente analisada quando do julgamento do agravo, não sendo este o meio 
recursal cabível.

Sobre o tema,  já decidiu o STJ:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.  PRETENSÃO  DE 
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  EMBARGOS 
REJEITADOS. 1 - A teor do disposto no artigo 535 do Código de Processo 
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Civil,  o  recurso  de  que  se  cuida  é  cabível  para  eliminar  da  decisão 
qualquer  obscuridade  ou  contradição  ou  suprir  eventual  omissão 
existente.  2  -  Revela-se  incabível  o  manejo  dos  embargos  se  não 
demonstrada  a  existência  de  quaisquer  dos  vícios  autorizadores  do 
recurso integrativo, pretendendo-se, na verdade, por via oblíqua, novo 
julgamento do caso. 3 - Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ; EDcl-
AgRg-REsp 1.165.282; Proc. 2009/0216947-6; RS; Quinta Turma; Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze; Julg. 27/03/2012; DJE 18/04/2012).

Desse modo, como os embargos declaratórios visam afastar 
da  decisão  qualquer  omissão  necessária  à  solução  da  lide,  não  permitindo  a 
obscuridade acaso  identificada  e  extinguindo  qualquer  contradição  entre  a 
premissa argumentada e a conclusão, incorrendo qualquer desses pressupostos, 
impõe-se, sua rejeição. 

Por fim, ainda que o presente recurso tenha sido manejado 
para fins de prequestionamento, seria necessário que o julgado padecesse de um 
dos vícios elencados no art. 535 do Código de Processo Civil.

Os  embargos  apresentam  caráter  meramente 
procrastinatório, impondo-se a aplicação da multa prevista no parágrafo único do 
art. 538 do CPC.

Com  estas  considerações,  REJEITO  OS  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO e condeno, de ofício, a embargante a pagar ao embargado multa 
de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com supedâneo no parágrafo único 
do art. 538 do CPC.

É como voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  realizada  no  dia  26  de 
agosto de 2014, conforme certidão do julgamento. Participaram do julgamento, 
além desta Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para 
substituir o eminente Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o Exmo. Des. José 
Aurélio  da  Cruz.  Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira, 
Promotor de Justiça convocado.
 

Gabinete no TJPB, em João Pessoa, 27 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                         Relatora 
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