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Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0100007-72.2011.815.0211
Origem : 3ª Vara da Comarca de Itaporanga

  Relatora :   Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Embargante : Banco do Nordeste do Brasil S/A 
Advogado : Júlio César Lima de Farias
Embargado :   José Clementino de Carvalho

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE 
OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA 
JÁ  ENFRENTADA  NO  ACÓRDÃO.  MEIO  ESCOLHIDO 
IMPRÓPRIO.  LIVRE  CONVENCIMENTO  MOTIVADO. 
REJEIÇÃO. 

Os  embargos  de  declaração,  ao  fundamento  de  omissão e 
obscuridade,  não  se  prestam  para  modificação  do  mérito 
recursal, demonstrando o embargante, na verdade, simples 
inconformismo com o resultado do julgado.

Não  se  pode  voltar,  repita-se,  em  sede  de  embargos  de 
declaração,  a  questões  já  julgadas  e  óbices  já  superados, 
exceto,  para  sanar  omissão,  contradição  ou  dúvida  no 
julgado, o que não é o caso dos autos.

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 
declaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0100007-72.2011.815.0211     1



R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, fls. 175/177, opostos 
por Banco do Nordeste do Brasil S/A, contra os termos do acórdão, fls. 162/169, 
que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz que o acórdão 
embargado incidiu em obscuridade no tocante a interpretação de que “a penhora,  
como regra, implica em remoção do bem penhorado para a efetivação do depósito,  posto 
que, não há como se afirmar tal premissa sem antes se saber qual é o bem a ser  
penhorado.” 

Aduz que a decisão foi omissa “quanto ao fato que não há bem  
indicado à penhora na presente execução, não havendo que se falar em pagamento de 5  
UFR-PB, até que haja um bem específico indicado à penhora, que exija remoção ou outro  
ato indicado no art. 13 da Lei Estadual n° 5.672/92, que não é o caso dos autos.”

Requer, por fim, o conhecimento e provimento dos embargos, 
atribuindo-lhe efeito modificativo.

É o Relatório.

V O T O

Conheço do recurso, eis que tempestivo e adequado.

Dispensada a oitiva da parte adversa, em razão de não ser o 
caso de atribuição do efeito modificativo, como se verá a seguir.

Em  conformidade  com  a  sistemática  recursal  estabelecida 
pelo art. 535 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente são 
cabíveis quando “houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição” ou “for  
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal”.

É necessário, portanto, para o seu acolhimento, a presença de 
alguns desses pressupostos, de sorte que inexistindo-os a sua rejeição é medida 
que se impõe.
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Acerca da obscuridade defendida pelo embargante, o Exmo. 
Ministro  Hamilton  Carvalhido,  do  STJ,  no  Recurso  Especial  n°  1.228.663  -  RS 
(2011/0004071-6) assim exemplificou: 

“A obscuridade, por sua vez, verifica-se quando há evidente   dificuldade   
na  compreensão  do julgado.  Ocorre  quando há a  falta  de  clareza  do  
decisum,  daí  resultando a  ininteligibilidade da questão decidida pelo  
órgão  judicial.  Em  última  análise,  ocorre  a  obscuridade  quando  a  
decisão, no tocante a alguma questão importante, soluciona-a de modo  
incompreensível.”

In casu, não há proposições inconciliáveis,  nem, tampouco, 
falta  de clareza no julgado.  Trata-se,  em verdade,  de julgamento contrário  ao 
pretendido pela parte, o que não configura julgado contraditório ou obscuro.

O  Acórdão  foi  bastante  claro  e  preciso,  pronunciando-se 
sobre os itens reclamados pelo embargante, analisando os autos de acordo com os 
documentos ali constantes, consoante se observa  do seguinte trecho (fls. 162/169):

“O  Regimento  de  Custas  (Lei  5672/1992)  prevê  o  pagamento  para 
realização  de  diligências  utilizando-se  de  dois  critérios  para 
quantificação, quais sejam: deslocamento/distância para cumprimento do 
mandado (art.12) e complexidade (art. 13). 

Vamos nos ater apenas à complexidade da diligencia (art. 13), ponto de 
insurgência do agravo, vejamos:

Reza o artigo 13 da Lei 5672/1992:

“Para a  penhora com remoção,  arresto,  sequestro,  busca  e  apreensão, 
despejo, arrombamento, manutenção, reintegração e emissão de posse e 
de  outros  atos  análogos,  inclusive  depósito,  o  interessado,  na 
oportunidade da diligência,  além da importância destinada à condução 
do serventuário, depositará valor mínimo de cinco UFR-PB.”

Apesar do artigo 13 iniciar seu texto com um aparente comando restritivo 
quanto à penhora com remoção para fazer jus ao pagamento do mínimo 
de cinco (05) UFR-PB, entendo que sua interpretação deve ser de forma 
ampla, visto que penhora com remoção é regra e não exceção. 

Na verdade, a remoção, a avaliação e o depósito são partes integrantes da 
penhora, e figuram como acessórios necessários ao ato principal, sendo a 
expressão “penhora com remoção” redundante e não restritiva.
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Determina o Código de Processo Civil:

Art.  664.  Considerar-se-á  feita  a  penhora  mediante  a  apreensão  e  o 
depósito  dos  bens,  lavrando-se  um  só  auto  se  as  diligências  forem 
concluídas no mesmo dia.

Percebe-se  no  dispositivo  acima  que  a  penhora  é  considerada  feita, 
concretizada, pela apreensão e depósito do bem. Ora, se há a apreensão 
anterior ao depósito, este não será na pessoa do executado, presumindo-
se claramente a necessidade de remoção do bem penhorado até o local do 
depósito.

Tal interpretação se torna mais evidente após inteligência do artigo 666 
do mesmo diploma legal:

Art. 666. Os bens penhorados serão preferencialmente depositados:
I – no Banco do Brasil, na Caixa econômica Federal, ou em um banco, de 
que o estado-Membro da união possua mais de metade do capital social 
integralizado;  ou,  em  falta  de  tais  estabelecimentos  de  crédito,  ou 
agências  suas  no  lugar,  em  qualquer  estabelecimento  de  crédito, 
designado  pelo  juiz,  as  quantias  em  dinheiro,  as  pedras  e  os  metais 
preciosos, bem como os papéis de crédito;
II – em poder do depositário judicial, os móveis e os imóveis urbanos;
III – em mãos de depositário particular, os demais bens.

§1º  Com  a  expressa  anuência  do  exequente  ou  nos  casos  de difícil 
remoção,  os  bens  poderão  ser  depositados  em  poder  do  executado. 
(grifo nosso)

Verifica-se uma ordem preferencial para o depósito do bem penhorado, 
descrita nos incisos de I a III. Não há, na ordem preferencial, a menção ao 
depósito em poder do executado. Apresenta-se a regra.

A possibilidade de depósito do bem penhorado em poder do executado 
apenas  é  prevista  no  parágrafo  primeiro,  na  condição  de  exceção 
submetida a  “expressa  anuência  do exequente  ou nos  casos de  difícil  
remoção”, o que não é o caso dos autos.

Portanto, outra conclusão não se pode chegar, exceto a de que a penhora, 
como regra, implica em remoção do bem penhorado para efetivação do 
depósito, respeitada a ordem preferencial estabelecida no artigo 666.

Ademais, vejamos o disposto no art. 19 do Código de Processo Civil:

“Salvo  as  disposições  concernentes  à  justiça  gratuita,  cabe  às  partes 
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prover as despesas dos atos  que realizam ou requerem no processo, 
antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; e bem 
ainda,  na  execução,  até  a  plena  satisfação  do  direito  declarado  pela 
sentença.

§ 1o O pagamento de que trata este artigo será feito por ocasião de cada 
ato processual.

§  2o Compete  ao  autor  adiantar  as  despesas  relativas  a  atos,  cuja 
realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério 
Público.”

A jurisprudência pátria é nesse sentido:

APELAÇÃO.  PROCESSUAL  CIVIL. EXECUÇÃO  FISCAL. 
DILIGÊNCIAS  DE  PENHORA  E  AVALIAÇÃO.  ATO  REALIZADO 
POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA 
LEI  Nº  6.830/80.  ATO NÃO  CARTORÁRIO.  INTIMAÇÃO  DA 
FAZENDA  PÚBLICA  PARA  RECOLHIMENTO  DE  VALORES 
CONCERNENTES  À  DESPESAS  PRÉVIAS  DA  DILIGÊNCIA  DOS 
OFICIAIS  DE  JUSTIÇA.  NÃO  CUMPRIMENTO.  SENTENÇA 
ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A isenção prevista no art. 39 da 
Lei  nº  6.830/80,  que  dispensa  a  Fazenda  Pública  do  pagamento 
antecipado  de  custas e  emolumentos processuais nas ações executivas 
fiscais,  abrange  apenas  os  atos  cartorários,  dentre  os  quais  não  se 
incluem  as  despesas  na  realização  de  atos  pelo  Oficial  de  Justiça. 
Precedente do STJ. 2. O Magistrado, observando a inércia da Fazenda 
Pública em praticar os atos que lhe competir (recolhimento de despesas 
com Oficial de Justiça), deve intimá-la pessoalmente, na pessoa de seu 
Procurador, em observância e respeito que estabelecem o art. 25 da Lei 
de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) e o artigo 267, § 1º do CPC, para, 
apenas se configurada a inércia após a intimação, deverá extinguir o 
processo sem julgamento de mérito, na forma do artigo 267, III e § 1º do 
CPC.  5)  Recurso  conhecido  e  provido  para  anular  a  sentença, 
determinando-se  a  prévia  intimação  de  representante  judicial  do  ente 
público para proceder ao pagamento das referidas despesas inerentes aos 
atos  a  serem  praticados  pelo  oficial  de  justiça.  (TJES;  APL  0002413-
51.2011.8.08.0050; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo  
Bourguignon; Julg. 25/02/2014; DJES 06/03/2014) 

EXECUÇÃO FISCAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA CITAÇÃO 
POSTAL.  ENQUADRAMENTO  NO  CONCEITO  DE  CUSTAS 
PROCESSUAIS.  INEXIGIBILIDADE  EM  RELAÇÃO  À  FAZENDA 
PÚBLICA.  DETERMINAÇÃO  PARA  RECOLHIMENTO  DE  VERBA 
PARA  PAGAMENTO  DE  DILIGÊNCIA  DE  OFICIAL  DE  JUSTIÇA. 
POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.  Em relação ao  pagamento das 
despesas com citação postal é pacifico o entendimento no sentido de 
que,  enquadrando-se  no  conceito  de  custas  processuais,  não  são 
devidas pela Fazenda Pública, salvo as adiantadas pela parte adversa 
em hipóteses de sucumbência da Fazenda em relação àquela. Por outro 
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lado, relativamente ao pagamento das diligências do oficial de justiça o 
entendimento é outro, não havendo que se falar em isenção da Fazenda 
Pública  quanto  ao  pagamento  dos  valores  relativos  à  diligência  do 
oficial de justiça, ainda que a exigência seja de recolhimento prévio 
para a realização do ato. (TJMG; APCV 1.0035.06.085762-6/006; Rel. Des.  
Geraldo Augusto de Almeida; Julg. 03/09/2013; DJEMG 12/09/2013) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  ANULAÇÃO  DE  ATO  JURÍDICO. 
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  POR  ABANDONO  DA  CAUSA. 
INTIMAÇÃO  PARA PAGAMENTO  DE DILIGÊNCIA  DE  OFICIAL 
DE JUSTIÇA PARA AVALIAÇÃO DE BENS DOADOS E DA PARTE 
RESERVADA, ESSENCIAL AO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. 
INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO 
FEITO, EM 48 HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO. MANIFESTAÇÃO 
INÓCUA, SEM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA E 
QUE NÃO PRODUZ EFEITO PRETENDIDO PELO AUTOR DE SUPRIR 
A FALTA EM 48  HORAS.  INTELIGÊNCIA DO  ARTIGO  267,  III,  §1º, 
CPC. RECURSO DESPROVIDO. Intimado o autor para as providências 
necessárias  ao  andamento  do  feito,  consistente  na  comprovação  de 
pagamento de diligência, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 
processo, a manifestação inócua, sem a comprovação do depósito, não 
produz  efeito  desejado  pelo  autor,  de  cumprir  o  despacho  judicial, 
consequentemente, não supre a ausência de manifestação. Constatado o 
abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias e, devidamente 
intimado para se manifestar em 48 horas permanece inerte, o processo 
deve ser extinto, nos termos do artigo 267, III, § 1º do CPC. (TJMT; APL 
140693/2012;  Guiratinga;  Sexta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Juracy  Persiani;  
DJMT 30/09/2013; Pág.”

Ademais, o próprio embargante se contradita quando afirma: 

“Na  verdade,  o  único  bem  indicado  à  penhora  na  presente  execução 
trata-se  de  imóvel  rural,  oferecido  em  hipoteca  na  cédula  rural 
hipotecária FIR-96/14501, denominado Sítio Fazendas Recreio, conforme 
se vê às fls. 22/23 dos autos.” 

“Se  tal  imóvel  fosse  penhorado,  certamente  não  seria  necessária  a 
remoção para se efetivar o depósito, pois trata-se de um imóvel rural 
(...)”

“Ocorre  que  tal  Cédula  de  Crédito  Hipotecária  foi  liquidada,  como 
informado  às  fls.  96/98,  de  modo  que  este  imóvel  não  mais  está 
vinculado a tal execução (...)”

Certamente,  se  fosse  indicado  imóveis  na  execução  para 
serem penhorados, não seria necessário a remoção, em consequência, inexistiria a 
necessidade de  depósito,  no  entanto,  não  houve indicativo de  penhora  a  bens 
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imóveis, cabendo ao meirinho efetuar a remoção de quantos bens móveis sejam 
necessários, caso existentes, para liquidar a dívida.  

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, 
repita-se, sua rejeição.

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 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).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA 
DE  QUAISQUER  DOS  VÍCIOS  DO  ART.  535  DO  CPC.  Rediscussão  de  
questões  decididas.  Impossibilidade. Embargos  de  declaração  rejeitados.”  (STJ; 
EDcl-AgRg-AG-REsp 97.003; Proc. 2011/0230970-9; MG; Primeira Turma; 
Rel. Min. Teori Albino Zavascki; Julg. 12/04/2012; DJE 18/04/2012).

Ainda  que  para  fim  de  prequestionamento,  devem  estar 
presentes um dos três requisitos ensejadores dos embargos de declaração, razão 
pela qual merecem ser rejeitados. Vejamos: 

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  OBSCURIDADE,  OMISSÃO  OU 
CONTRADIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  PREQUESTIONAMENTO. 
DESACOLHIMENTO.  PROPÓSITO  PROCRASTINATÓRIO.  MULTA 
APLICADA. REJEIÇÃO. - Os embargos declaratórios têm a finalidade de 
esclarecer  pontos  omissos,  obscuros  ou  contraditórios  existentes  na 
decisão, não servindo para reexame de matéria decidida. Ainda que para 
fim  de  prequestionamento,  devem  estar  presentes  um  dos  três 
requisitos  ensejadores  dos  embargos  de  declaração.  Quando  os 
embargos forem manifestamente protelatórios aplica-se a multa prevista 
no parágrafo único do art. 538 do CPC. (TJPB - Acórdão do processo nº 
00120120109168001  -  Órgão  (1  CAMARA  CIVEL)  -  Relator  DES. 
MANOEL SOARES MONTEIRO - j. Em 30/07/2012).
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Nesse  contexto,  não  havendo  obscuridade,  contradição  ou 
omissão  no  acórdão  ora  embargado,  e  tendo  os  fatos  já  sido  analisados  e 
discutidos  por  ocasião  do  julgamento,  desnecessária  a  modificação  da  decisão 
fustigada. 

Importante 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 

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS opostos.

É como voto.

Presidiu o julgamento, desta Terceira Câmara Especializada 
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 26 de agosto de 2014, conforme 
certidão de julgamento de fl. 185, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes. 
Participaram  do  julgamento  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes 
(relatora),  o Exmo. Des.   José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr.  Ricardo Vital  de 
Almeida, juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides.

Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira, 
Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 29 de agosto de 2014.

  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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