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

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0125296-16.1997.815.0011
Origem           : 6ª Vara Cível de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : José Arnóbio de Araújo.
Advogado     : Oscar Adelino de Lima e outro.
Embargado : Clínica Santa Clara Ltda.
Advogado : Alexei Ramos de Amorim e outros. 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DE  CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO  OU  OBSCURIDADE.  NÃO
CARACTERIZAÇÃO  DOS  VÍCIOS
APONTADOS.   PROPÓSITO  DE
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  APRECIADA.
FINALIDADE  DE  PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. 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 destas hipóteses, impõe-se a sua
rejeição.

− Não é encargo do julgador manifestar-se sobre
todos  os  fundamentos  jurídicos  indicados  pelas
partes, nem mesmo para fins de prequestionamento,
bastando que a prestação jurisdicional seja motivada,
indicando  as  bases  legais  que  deram  suporte  à
decisão.

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

Trata-se de  Embargos de Declaração (fls.  312/319) opostos
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por José Arnóbio de Araújo, desafiando os termos do acórdão (fls. 298/308),
que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante
em face da Clínica Santa Clara Ltda, mantendo íntegra a decisão vergastada
de fls.  111/112,  que  deferiu  o  pedido de imissão  de  posse  formulado pela
Clínica agravada e, por conseguinte, determinou ao agravante que desocupasse
voluntariamente o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ocorrer a
desocupação compulsória, com uso da força policial.

Aduz  o  recorrente  que  o  acórdão  hostilizado  “incorreu  em
graves equívocos, notadamente no que diz respeito à ausência de informação
nos  autos  principais  acerca  do  deferimento  da  liminar,  bem  como  com
relação à ausência do prejuízo necessário para a decretação da nulidade”.
(fls. 314).

Acerca da suposta omissão, relata o embarbante que embora o
acórdão  tenha  frisado  que  “nenhum  impedimento  havia  para  que  o  juiz
prosseguisse  com  a  marcha  processual”,  em  verdade  existia  sim  um
impedimento,  mais  especificamente,  o  deferimento  de  pedido  liminar
atribuindo efeito suspensivo à decisão a quo.

Por  conseguinte,  quanto  à  contradição  alegada,  pontua  o
embargante  que  o  argumento  de  que  não  teria  sido  vislumbrado  prejuízo
destoa com as próprias constatações fáticas contidas na decisão recorrida, uma
vez que apenas a agravada se pronunciou acerca do laudo apresentado pelo
perito  judicial,  pois  somente  a  ela  interessava  a  realização  da  perícia  em
momento vedado por força de liminar.

Ressalta, portanto, não ter se pronunciado por se tratar de ato
nulo e cuja validade já estava sendo questionada perante este Corte de Justiça,
tendo o Juízo Singular  simplesmente homologado a perícia sem considerar a
existência de óbice intransponível a sua realização.

O recurso, intenta, ainda, prequestionar normas legais, no que
diz  respeito  aos  arts.  243  e  527,  III  do  CPC,  bem  como  art.  5º,  LV da
Constituição  Federal,  para  eventual  propositura  de  Recurso  Especial  e/ou
Extraordinário.

Requer,  ao  fim,   sejam conhecidos  e  acolhidos  os  presentes
embargos, para, sanadas as omissões e contradições, seja dado provimento ao
agravo de instrumento interposto.

Intimada  para  manifestar-se,  a  embargada  apresenta
contrarrazões sustentando que ausente  qualquer notícia de efeito suspensivo,
prosseguiu o feito normalmente. Contudo, se foi a perícia realizada, ou não,
durante  a  concessão  de  efeito  suspensivo,  o  mais  importante  é  que  sua
homologação  só  se  deu  após  notícia  do  desprovimento  do  recurso,  não
havendo que se falar em prejuízo. Requer, pois, sejam rejeitados os Embargos,
mantendo inalterado o acórdão embargado.

É o relatório.
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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 contradição interna ao acórdão, verificada entre a
fundamentação do julgado e a sua conclusão. Permite-se, assim, através deste
recurso, sanar tal vício, de forma que seja amplamente entendido o respectivo
teor.

No presente caso, ao revés do que aduz o insurgente, o acórdão
não se mostrou omisso nem contraditório, apenas contrário às argumentações
do recurso, porquanto o colegiado decidiu pelo desprovimento do agravo de
instrumento, entendendo inexistir qualquer nulidade na perícia realizada, uma
vez ausente prejuízos às partes. 

Neste sentido, colaciona-se o seguinte excerto da decisão (fls.
305):

“No  que  concerne  a  este  ponto,  não  vislumbro  a
presença  de  vício  hábil  a  retirar  a  validade  da
perícia,  pois,  apesar  de  ter  sido  deferido  o  efeito
suspensivo ao recurso,  não havia,  à época, notícia
nos autos do seu deferimento. 
Com  efeito,  o  Ofício  nº  5.521/2009,  emanado  da
Relatora  do  Agravo,  Desembargadora  Maria  de
Fátima  M.  B.  Cavalcanti,  apenas  solicitou
informações  ao  magistrado  de  primeiro  grau,  não
fazendo  nenhuma  menção  à  concessão  do  pleito
liminar (fls. 882).  
Nesse  contexto,  então,  nenhum  impedimento  havia
para  que  o  juiz  prosseguisse  com  a  marcha
processual antes desenhada, motivo pelo qual não há
que  se  falar  em  irregularidade  do  procedimento.
Outrossim, frise-se que a prova pericial foi realizada
com a observância do devido processo legal, tendo
sido concedido prazo às partes para impugnarem o
laudo  (fls.  907),  sem  que  o  agravante  tenha  se
manifestado, conforme se infere da certidão exarada
às fls. 910.
Ao  deixar  transcorrer,  destaque-se,  sem
pronunciamento,  o  prazo  para  impugnar  o  laudo
pericial, o agravante concordou tacitamente com seu
teor, o que, por sua vez, ensejou a sua homologação
pelo Juízo a quo. 
Se o promovente não considerava correto os cálculos
elaborados  pela  perita,  deveria  ter  impugnado  na

Embargos de Declaração nº 0125296-16.1997.815.0011            3



primeira oportunidade que se manifestou nos autos,
o que, conforme certidão exarada às fls. 910, deixou
de  fazer,  operando-se,  portanto,  o  fenômeno  da
preclusão temporal. 
A preclusão decorre da lei e existe para manutenção
da segurança jurídica. Daí não ser possível, após a
homologação,  rediscutir  a  validade  dos  cálculos
elaborados pela perita.  
Como bem afirma a expressão latina “dormientibus
non  sucurrit  jus”,  o  Direito  não  socorre  aos  que
dormem. 
Ademais,  no  mérito,  foi  negado  provimento  ao
Agravo  de  Instrumento,  mantendo  a  decisão  que
havia  determinado  a  realização  da  prova  pericial
(fls. 918/920), fato que convalida a perícia.    
Destaco,  ainda,  que  os  cálculos  elaborados  pela
perita somente foram homologados em 16/10/2010,
posteriormente  ao  julgamento  do   Agravo,  que
ocorreu em 01/06/2010.
Assim, ao meu sentir, não há qualquer nulidade na
perícia, sobretudo diante da ausência de prejuízo às
partes. Diferentemente seria se, neste momento e por
uma questão  meramente  formal,  fosse  reconhecida
sua nulidade apenas pelo fato de ter sido realizada
no interregno temporal entre a liminar deferida no
agravo  e  o  seu  julgamento,  o  que  infringiria
injustificadamente o postulado da duração razoável
do processo, insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII, da
Carta Magna.”

Observa-se,  assim,  que  o ora  embargante  cinge-se  a  discutir
matéria  já  amplamente  abordada  no  acórdão,  mais  especificamente,  a
existência  de  impedimento  para  a  realização  da  perícia,  com  vista  ao
deferimento de pedido liminar atribuindo efeito suspensivo à decisão  a quo
(suporta  omissão),  e,  ainda, a  ocorrência  de  prejuízos  para  o  embargante
(suposta contradição).

Ora, em momento algum a decisão colegiada  desconsiderou a
existência  de liminar deferindo efeito  suspensivo. O que se observou foi a
inexistência de informação de tal circunstância ao juízo a quo, ocasionando o
natural prosseguimento da marcha processual.

Ademais,  não  logrou  êxito  o  embargante  em  demonstrar  a
contradição alegada.  Conforme se afere do excerto acima declinado, houve
uma exposição  lógica  e  sequencial  dos  fatos,  motivos  e  fundamentos  que
conduziram esta relatoria, e posteriormente, os demais membros da 2ª Câmara
Cível,  ao  convencimento  da  ausência  de   prejuízos  às  partes,  ceifando
qualquer possibilidade de nulidade do ato da perícia.

Portanto,  ao  levantar  tais  pontos  novamente,  o  insurgente
apenas revela seu inconformismo com o resultado da decisão que não lhe foi
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favorável,  com  vistas  à  obtenção  da  modificação  do  decisum,  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
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).

Ressalta-se, ademais, que não é encargo do julgador manifestar-
se sobre todos os fundamentos jurídicos indicados pelas partes, nem mesmo
para fins de prequestionamento,  bastando que a prestação jurisdicional seja
motivada, indicando as bases legais que deram suporte à decisão e, por isso,
rejeito o pedido de efeito integrativo para sanar possível omissão. 

Por fim, vislumbro que não há qualquer omissão, obscuridade
ou  contradição  no  julgado,  não  sendo  cabíveis,  portanto,  os  embargos  de
declaração,  ainda  que  com a  finalidade  de  prequestionamento,  conforme o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:  

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  MANDADO
DE SEGURANÇA. MILITAR. NÃO INCLUSÃO EM
QUADRO  DE  ACESSO.  ART.  535  DO  CPC.
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OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.  DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.  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  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)

Assim, deve a decisão recorrida ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. 

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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