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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0809837-19.2004.815.0000 
RELATOR   : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
1º EMBARGANTE  : Banco do Nordeste do Brasil S/A
ADVOGADO : Dalliana Waleska Fernandes de Pinho e Fernanda Halime F.

Gonçalves
2º EMBARGANTE : Ouro Branco Praia Hotel S/A
ADVOGADO : Adail Byron Pimentel e João Paulo de Justino e Figueiredo
EMBARGADOS   : Os mesmos

PROCESSUAL  CIVIL –  1os Embargos  de
Declaração  –  Alegação  de  omissão  e
contradição – Pretensão de reexame de matéria
já apreciada – Inadmissibilidade – Inexistência
de  omissão,  contradição  ou  obscuridade  –
Rejeição.

- Os aclaratórios não se prestam à rediscussão
das  questões  debatidas  no  corpo  do  Édito
Judicial pelejado. Não servem, em regra, para a
substituição  do  decisório  primitivo.  Apenas  se
destinam  a  suprir  eventuais  omissões,
contradições ou obscuridades. 

- Rejeitam-se  os  embargos  de  declaração,
quando não se identifica o vício apontado.

PROCESSUAL  CIVIL –  2os  Embargos  de
Declaração  –  Obscuridade  –  Supressão  de
termo como medida a evitar prejuízo às partes
–  Acompanhamento  da  atualização  da  dívida
executada  cabível  ao  juízo  da  execução  –
Acolhimento.

–  Visando  evitar  prejuízo  às  partes,  se  faz
necessária  a  reparação  do  erro  apontado  no
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acórdão embargado, para suprimir a expressão
“TOTALMENTE”  do  trecho  “servindo  o
“quantum”  como  reforço  de  penhora  a  cobrir
totalmente  a  dívida  exequenda”,  por  entender
ser  cabível  ao  juízo  da  execução  o
acompanhamento da atualização do débito em
execução,  bem como concluir  pela  satisfação
da dívida.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos
acima identificados,

A C O R D A M, na Segunda Câmara Cível do
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  rejeitar  os  primeiros
Embargos Declaratórios e acolher os segundos, nos termos do voto do Relator. 

R E L A T Ó R I O

Tratam-se  de  embargos  de  declaração
interpostos,  respectivamente,  por  BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e
pelo  OURO BRANCO PRAIA HOTEL S/A, inconformados com o v. acórdão de
fls.  1448/1456,  no  qual,  foi  negado  provimento  ao  agravo  de  instrumento
interposto  pelo  primeiro  recorrente, mantendo a decisão de  primeiro  grau  que
indeferiu pedido que visava substituir a penhora operada sobre bem imóvel do
banco, por 730 (setecentos e trinta) Letras Financeiras do Tesouro Nacional  –
LFT, e que também havia determinado a penhora no rosto dos autos do processo
nº 0014855-70.2005.4.05.8200, em trâmite na Justiça Federal.

No  acórdão  ora  embargado,  por  decisão
unânime,  o  colegiado  da  Segunda  Câmara  Cível  deste  Tribunal  de  Justiça
entendeu  por  manter  a  penhora  no  rosto  dos  autos  em processo  na  Justiça
Federal  e  a  penhora  sobre  o  depósito  bancário  efetuado,  o  qual  deveria ser
convertido, pelo juízo de primeiro grau, em depósito judicial (disponível às partes
somente mediante alvará judicial) e remunerado pelas taxas pertinentes a este
tipo de depósito,  qual  seja, pelo índice da caderneta de poupança,  desde sua
abertura,  visto  que  a  partir  da  data  da  abertura  da  conta  depósito  judicial
remunerada, cessam a fluência dos demais encargos de atualização monetária
pelos índices definidos no título exequendo.

Inconformados,  os  litigantes  interpuseram
embargos de declaração.

Alega  o primeiro embargante, em suas razões
de  fls.  1460/1463, em síntese, a existência de omissão no acórdão objurgado,
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pois  entende  que  o  “decisum”  deveria  ter  analisado  questão referente  à
provisoriedade da execução. Requer, ainda, alteração no dispositivo do acórdão
hostilizado, afirmando ser desnecessária a determinação de conversão  do valor
depositado em sua conta poupança, em depósito judicial, sob o argumento de já
se tratar de depósito judicial.

O  segundo  recorrente,  em sua  peça  recursal
(fls. 1465/1469), sustenta existir contradição no julgado,  pois restou consignado
na decisão que a penhora do valor de R$ 186.757,66 (cento e oitenta e seis mil,
setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos), no rosto dos
autos da ação de cobrança nº 0014855-70.2005.4.05.8200, em trâmite na 3ª Vara
Federal da Seção Judiciária da Paraíba,  servia como  reforço de penhora, pois,
somado ao  depósito  bancário  do montante de R$ 4.122.833,32 (quatro milhões,
cento e vinte e dois mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos),
cobre totalmente a dívida exequenda.

Alega que, na data do depósito bancário, 28 de
março  de  2014, o  “quantum”  executado  já  totalizava  o  montante  de  R$
4.858.240,41  (quatro  milhões,  oitocentos  e  cinquenta  e  oito  mil,  duzendos  e
quarenta reais e quarenta e um centavos), havendo um saldo de R$ 548.649,50
(quinhentos e quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta
centavos) para integralizar o crédito exequendo.

 
É o que basta a relatar. 

V O T O

“Ab initio”, antes de se enfrentar o âmago dos
presentes embargos, faz-se mister a digressão acerca de seus  pressupostos de
admissibilidade específicos.

Segundo  o preceito  normativo  do art.  535 do
Código  de  Processo  Civil,  o  recurso  de  embargos  de  declaração  é  cabível
quando, na sentença ou acórdão,  houver obscuridade (dúvida),  contradição ou
omissão. Veja-se:

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.

Obscuridade  é  o  defeito  consistente  na  difícil
compreensão do texto da sentença. A dúvida é o estado de incerteza que resulta
da obscuridade. A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação,
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quer entre a fundamentação e a conclusão. A omissão ocorre quando a sentença
há de ser complementada para resolver questão não resolvida no “decisum”.

A  doutrina  pátria  não  diverge  da  orientação
legal. Por todos, confira-se o magistério dos insignes mestres NELSON e ROSA
NERY1:

“Os Embargos de Declaração têm a finalidade de completar
a  decisão  omissão  ou,  ainda,  de  clareá-la,  dissipando
obscuridades ou contradições.  Não têm caráter substitutivo
da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclareatório.
Como  regra  não  tem  caráter  substitutivo,  modificador  ou
infringente do julgado”. 

DO PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Em  primeiro  ponto,  entende o  BANCO  DO
NORDESTE  DO BRASIL  S/A que  o  “decisum”  deveria  ter  analisado  questão
referente à provisoriedade da execução. 

Perlustrando os presentes autos,  vê-se que o
embargante visa rediscudir  a matéria já conhecida e julgada por esta Corte de
Justiça e não sanar qualquer omissão.

É  que  consta  do  acórdão  embargado,
especificamente  à  fl.  1456,  que  este  Colegiado  pronunciou-se  em  relação  à
questão da provisoriedade da execução,  decidindo por  não apreciar  a matéria
nestes autos,  eis que  já em análise  no agravo de instrumento de n.  2005326-
25.2014.815.0000.

“Secundus”, o recorrente pugna pela  alteração
no  dispositivo  do  acórdão  hostilizado,  afirmando  ser  desnecessária  a
determinação  de conversão  do  valor  depositado  em  sua  conta  poupança, em
depósito judicial, sob o argumento de já se tratar de depósito judicial.

Também  neste  ponto  não  assiste  razão  ao
banco insurgente.

Infere-se  do  documento  acostado  à  fl.  1425
destes autos que, diferentemente do que alegou a instituição bancária, os valores
estavam depositados em conta poupança, e não em conta depósito judicial, sendo
medida que se impunha o comando de conversão em depósito judicial, para que
os valores ficassem disponíveis às partes somente mediante alvará judicial.
1 In  Código de Processo Civil Comentando e Legislação Processual Extravagante em Vigor. Revista dos
Tribunais. 6 ed., revista e atualizada de acordo com as Leis 10.352 e 10.358.
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Vê-se,  assim, que  os  embargos  declaratórios
do  banco  executado  devem  ser  rejeitados,  pois  buscam,  deliberadamente,  a
rediscussão da matéria já conhecida e julgada por esta Corte de Justiça e não
sanar qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

DO   SEGUNDO   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  

O  segundo  recorrente  sustenta  existir
contradição no julgado, pois restou consignado na decisão que a penhora do valor
de R$ 186.757,66 (cento e oitenta e seis mil, setecentos e cinquenta e sete reais
e sessenta e seis centavos), somado ao  depósito  bancário  do montante de R$
4.122.833,32 (quatro milhões, cento e vinte e dois mil, oitocentos e trinta e três
reais e trinta e dois centavos),  cobreria totalmente  a dívida exequenda,  quando,
segundo afirma o exequente embargante, a execução já expressava importância
superior na data do depósito efetuado pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A.

Pois  bem,  cabendo ao  juiz  da  execução
acompanhar  a  atualização  do  débito  executado  e  a  integral  satisfação  da
execução, visando evitar prejuízo às partes, se faz necessária a reparação do erro
apontado no acórdão embargado, para suprimir a expressão “TOTALMENTE” do
trecho  “servindo  o  “quantum” como  reforço  de  penhora  a  cobrir  totalmente  a
dívida exequenda”.

Ante  o  exposto,  REJEITO os Embargos  de
Declaração  interpostos  pelo  banco  e  ACOLHO  os  segundos  declaratórios,
suprimindo a expressão “TOTALMENTE” do trecho “servindo o “quantum” como
reforço  de  penhora  a  cobrir  totalmente  a  dívida  exequenda”,  por  entender  ser
cabível ao juízo da execução o acompanhamento da atualização do débito em
execução, bem como a declaração da satisfação da dívida.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento o Exmo. Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr.  Miguel  de Britto Lyra Filho (juiz convocado,  para substituir  a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira).

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia de
Fátima Maia Farias, Procuradora de Justiça. 
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Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
03 de fevereiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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