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

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 2007584-08.2014.815.0000.
Origem : 7ª Vara Mista da Comarca de Patos.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : Maria José Montenegro Amorim e Rauâ Higo Montenegro 

  Amorim.
Advogado : Clodoaldo P. Vicente de Souza.
Embargados : Javan Guedes Júnior e Javan Guedes Neto.
Advogado : Hálem Roberto Alves de Souza e outro.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.   FINALIDADE  DE  PRE-
QUESTIONAMENTO.  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.

– O recurso integrativo não se presta a determinar
o  reexame  do  conjunto  da  matéria,  com  ampla
rediscussão  das  questões,  se  não  estiver  presente
alguma  das  hipóteses  do  art.  535  do  Código  de
Processo Civil.

– O  magistrado  não  está  obrigado  a  abordar
especificamente no julgado todos os  argumentos de
que se valem as partes, bastando fundamentar a sua
decisão.

– A  menção  quanto  ao  interesse  de
prequestionamento  não  é  suficiente  para  o
acolhimento  dos  aclaratórios,  quando  ausente
qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

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.
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Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria José
Montenegro Amorim e Rauâ Higo Montenegro Amorim contra os termos
do acórdão exarado às fls.  158/166, o qual negou provimento ao agravo  de
instrumento interposto  pelos ora  embargantes  em  face  de  Javan  Guedes
Júnior e Javan Guedes Neto.

Fundamentado no art.  535,  do Código de Processo Civil,  os
embargante alegam a ocorrência  de  omissão no julgado, uma vez que não
houve  pronunciamento,  no  acórdão  embargado,  acerca  da  alegação  de
possibilidade de penhora sobre bem de família, quando se tratar de execução
de  pensão  alimentícia,  seja  decorrente  de  ato  ilícito  ou  de  origem  em
parentesco.  Ainda,  pontuam que os  embargados  não residem no  bem cuja
penhora tenta ser restabelecida.

Por  fim,  pugna  pelo  provimento  do  recurso  e  manifestação
expressa acerca da omissão indicada, emprestando-se efeitos modificativos ao
recurso, bem ressalta a finalidade de prequestionamento da máteria.

É o relatório.

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 falta de clareza na redação e a possibilidade de
eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.  Permite-se,  assim,
através  deste  recurso,  aclarar-se  o  texto,  de  forma a  que  seja  amplamente
entendido o respectivo teor.

Nas  razões  recursais,  alega  o  recorrente  que  a  decisão
combatida  é  omissa,  uma vez  que  não  teria  se  pronunciado a  respeito  da
possibilidade de penhora sobre bem de família, quando se tratar de execução
de  pensão  alimentícia,  seja  decorrente  de  ato  ilícito  ou  de  origem  em
parentesco.  Ainda,  pontuam que os  embargados  não residem no  bem cuja
penhora tenta ser restabelecida.

Pois bem.

Ao revés  do  que  aduz  a  parte  insurgente,  o  acórdão não  se
mostrou  omisso,  mas  apenas contrário às argumentações do recurso  em tela,
porquanto  o  colegiado  entendeu  que,  como  o  valor  exequendo  não  é
decorrente  de  pensão alimentícia  arbitrado  pelo  magistrado  a quo  nem de
efeitos secundários de sentença penal condenatóra, mas sim de indenização
por  danos  morais  e  honorários  advocatícios  sucumbenciais,  incabível  a
penhora sobre o bem de família, em virtude da inaplicabilidade da exceção à
impenhorabilidade do bem de família insculpida no art. 3º, III e VI da Lei nº
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8.009/90.

Neste sentido, colaciona-se o seguinte excerto da decisão (fls.
170):

“No  caso  dos  autos,  constata-se  que  o  valor
exequendo não é decorrente de  pensão alimentícia
arbitrada  pelo  juiz  de  primeiro  grau  na  sentença,
mas de indenização por danos morais e honorários
sucumbenciais (R$ 75.416,52 – fls.  57), razão pela
qual  a  impenhorabilidade  do  bem  em  litígio
reconhecida pela instância prima deve ser mantida.

(…)

Dito isso, entendo que deve ser afastada a incidência
do inciso III, do dispositivo em mencionado, relativo
a cobrança por credor de pensão alimentícia, posto
que, repita-se, estamos diante de execução de valor
oriundo de indenização por danos extrapatrimoniais
e verba honorária sucumbencial (fls. 57).

De outro vértice, as hipóteses previstas no inciso VI,
do art. 3º, da Lei nº 8.009/90, fazem clara alisão aos
denominados  efeitos  secundários  extrapenais  da
sentença penal condenatória, previstos no art. 91 do
Código Penal, verbis:

“Art. 91 - São efeitos da condenação: 

I  -  tornar  certa  a  obrigação  de  indenizar  o  dano
causado pelo crime; 

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito
do lesado ou de terceiro de boa-fé: 

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam
em  coisas  cujo  fabrico,  alienação,  uso,  porte  ou
detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor
que constitua proveito  auferido pelo agente com a
prática do fato criminoso.

Assim, a sentença penal condenatória torna certo o
dever de indenizar o dano causado pelo crime, mas
para a adoção das medidas constritivas de bens para
garantia do pagamento de indenização pelos danos
causados é necessária a existência da dita sentença
proferida  no  juízo  penal,  o  que  não  vislumbro  no
presente caso.
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Por isso, como não estamos diante de execução de
sentença penal condenatória, mas título judicial de
natureza  civil,  incabível  também  a  aplicação  da
exceção prevista no inciso VI, do art. 3º, da Lei nº
8.009/90.

Diante da argumentação acima alinhavada, entendo
que não merece reparo a ser efetivado na r.  decisão
interlocutória  que,  com  percuciência,  analisou  a
questão,  desconstituindo  a  penhora  sobre  a  casa
residencial  localizada  à  Rua  Zeca  Vieira,  nº  301,
Bairro Liberdade, Patos/PB., por se tratar de bem de
família”. (164/166).

Observa-se, assim, que os ora embargantes cingem-se a discutir
matéria já amplamente abordada no acórdão. Portanto, ao levantar esse ponto
novamente, os insurgentes apenas revelam seu inconformismo com o resultado
da decisão que não lhe foi 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
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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.

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.
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.  Abraham  Lincoln  da
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Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o Exmo. Dr.
João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição a
Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira. 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, 07 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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