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

ACÓRDÃO

EMBARG OS DE DECLARAÇÃO N° 0000969-68.2006.815.0371
Origem : 7ª Vara Mista de Sousa.
Relator : Gustavo Leite Urquiza – Juiz de Direito Convocado.
Embargante : José de Abrantes Gadelha.
Advogado : Mariana Zenaide Nóbrega Gadelha.
Embargado : Francisco Felinto Furtado.
Advogado : Kaline Lima de Oliveira Moreira.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  E
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.  RECURSO
INADEQUADO PARA FINS DE REEXAME DE
MATÉRIA,  CASO  AUSENTE  ALGUMA  DAS
HIPÓTESES  DO  ART.  535  DO  CPC.
FINALIDADE  DE  PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBI-LIDADE.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. REJEIÇÃO. 

− Os embargos de declaração não se prestam 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.

− No caso  em apreço,  ao  revés  do  que  aduz  a
embargante,  o  Acórdão  não  se  mostrou  omisso,
obscuro  ou  contraditório,  apenas  contrário  às
argumentações recursais.

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

Trata-se de  Embargos de Declaração (fls.  286/292) opostos
por José de Abrantes Gadelha, contra os termos do acórdão exarado às fls.
457/470, o qual negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante,
nos autos dos Embargos à Execução movida por este em face de Francisco
Felinto Furtado.

O  ora  embargante  alega,  em  síntese,  a  ocorrência  de
contradição,  omissão  e  obscuridade  no  julgado.  Aduz,  em  resumo,  que  o
cheque objeto da lide fora emitido em um acordo extrajudicial, de forma que
“nada dele  poderia  constar  do  acordo judicial.  Nenhum documento  deste
acordo judicial poderia comprovar a emissão do cheque”.

Assevera que o próprio recorrido reconhece que a cártula fora
emitida  na  homologação  do  acordo  trabalhista,  o  que  tornaria  o  fato
incontroverso, sendo o acórdão omisso em tal ponto. 

Aduz, ainda, que o acórdão não pode se omitir de se pronunciar
a respeito da eficácia executiva do cheque, que teve o pagamento sustado por
contra ordem do emitente.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja
sanada a omissão e contradição e ressalta o fim de prequestionar a matéria. 

Intimada,  a  parte  embargada  não  apresentou  contrarrazões.,
conforme certidão às fls. 473.

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.

No  caso  em apreço,  ao  revés  do  que  aduz  a  embargante,  o
Acórdão não se mostrou omisso, obscuro ou contraditório, apenas contrário às
argumentações recursais, vejamos excertos da decisão:
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“As partes ora litigantes figuraram como reclamante
e reclamado em uma Ação Trabalhista, na qual o Sr.
José  Abrantes  Gadelha  fora  condenado  ao
pagamento de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais),
sendo  que,  em  fase  de  execução,  fora  pactuado
acordo entre este e o então reclamado, Sr. Francisco
Felinto Furtado.

Por  meio  da  mencionada  avença,  o  Sr.  José  se
comprometeu a pagar ao Sr. Francisco a quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 15 parcelas de
1.000,00  (mil  reais),  tendo  restado  consignado  na
sentença  homologatória  que  o  valor  do  depósito
recursal seria revertido em favor do reclamado (Sr.
José). 

Todavia,  a  supramencionada  sentença
homologatória nada dispôs a respeito de emissão de
cheque por parte do Sr. José,  fosse para assegurar o
cumprimento  do  acordo,  ou,  ainda,  para  garantir
que repassaria o valor do depósito recursal ao Sr.
Francisco.    

Pois bem. 

É cediço que cheque é título executivo extrajudicial,
ostentando a natureza de título de crédito, dotado de
autonomia e abstração. Assim, uma vez colocado em
circulação e transmitido por meio de endosso, não é
possível  obrigar  o  adquirente  a  discutir  a  relação
jurídica  subjacente,  tampouco  lhe  opor   exceções
pessoais do emitente.

Contudo, o denominado princípio da abstração não
pode ser aplicável se o cheque não circulou, ou seja,
se ainda está vinculado à relação jurídica originária
havida entre seu emitente e respectivo beneficiário -
situação que se verifica no caso em disceptação -
sendo possível discutir   acerca da causa debendi.

A  respeito  do  tema,  vejamos  julgado  do  Superior
Tribunal de Justiça,  in verbis:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  CHEQUE.  AUTONOMIA.
VINCULAÇÃO. CONTRATO. DESCUMPRIMENTO.
EXCEÇÕES  PESSOAIS.  OPOSIÇÃO.
CIRCULAÇÃO.  AUSÊNCIA.  POSSIBILIDADE.
REEXAME.  SÚMULAS  N.  5  E  7-STJ.  NÃO
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PROVIMENTO.1.  Se  "o  cheque  não  houver
circulado,  estando,  pois,  ainda  atrelado à  relação
jurídica originária estabelecida entre seu emitente
(sacador)  e  seu  beneficiário  (tomador),  é  possível
que se discuta a causa debendi. (REsp 1228180/RS,
Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA TURMA,
julgado  em  17/03/2011,  DJe  28/03/2011).2.
Reexaminar  a  questão  quanto  ao  efetivo
cumprimento  do  contrato  demanda  incursão  nos
aspectos fáticos da lide,  cujo reexame encontra os
óbices de que tratam os verbetes n. 5 e 7, da Súmula.
3. Agravo regimental a que se n        ega provimento.
(AgRg  no  Ag  811.585/SP,  Rel.  Ministra  MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
14/05/2013, DJe 24/05/2013)”.(grifo nosso).

Neste ínterim, cumpre ressaltar  que foram observados os
elementos constitutivos do título previstos no art. 1º,
da Lei nº 7.357/85, in verbis:

“Art. 1º. O cheque contém:

I – a denominação “cheque” inscrita no contexto do
título e expressa na língua em que este é regidigdo;
II  –  a  ordem  incondicional  de  pagar  quantia
determinada;
III-  o  nome do banco ou da instituição financeira
que deve pagar (sacado);
IV – a indicação do lugar de pagamento;
V- a indicação da data e do lugar da emissão;
VI – a assinatura do emitente (sacador), ou de seu
mandatário com poderes especiais.
Parágrafo único – A assinatura do emitente ou de
seu  mandatário  com  poderes  especiais  pode  ser
constituída,  na forma de legislação específica,  por
chancela mecânica ou processo equivalente”.  

Ademais,  no  caso  em  análise,  não  se  discute  a
legitimidade  dos  dados  inseridos  no  cheque
executado, a respeito do qual milita a presunção de
veracidade.  

Assim, tendo o credor a prova dos fatos constitutivos
de seu direito, através do cheque emitido pelo autor,
incumbia a este demonstrar eventual vício do título,
capaz  de  lhe  retirar  a  certeza,  liquidez  e
exigibilidade, a teor do que prescreve o art. 333, inc.
II da Lei Adjetiva Civil.

Por oportuno, trago à baila julgados dos Tribunais
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pátrios acerca do tema, in verbis:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO
ESPECIFICADO.  EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. É o cheque
declaração unilateral, através da qual uma pessoa
dá uma ordem incondicional de pagamento em seu
próprio benefício ou em favor de terceiro. Ônus da
prova da insubsistência do débito assumido com os
cheques  cabia  ao  embargante,  do  qual  não  se
desincumbiu  (art.  333,  II  do  CPC).  Alegação  de
pagamento  parcial  e  de  que  os  cheques  eram
emitidos em garantia para posterior pagamento que
não restou minimamente demonstrada. APELAÇÃO
IMPROVIDA.  (Apelação  Cível  Nº  70054962832,
Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do  RS,  Relator:  Luiz  Roberto  Imperatore  de  Assis
Brasil, Julgado em 18/12/2013). (grifo nosso).

E,

“APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  DE
TITULO  EXTRAJUDICIAL.  O  CHEQUE  É
TÍTULO DE CRÉDITO QUE SE REVESTE DE
LIQUIDEZ,  CERTEZA  E  EXIGIBILIDADE,
PASSÍVEL DE DESCONSTITUIÇÃO SOMENTE
MEDIANTE PROVA INEQUÍVOCA. COMPETIA
À EMBARGANTE, DEVEDORA, DEMONSTRAR
QUE  TERCEIRO  AGIU  DE  MÁ-FÉ  OU  QUE
EXISTE ALGUMA CAUSA A DESQUALIFICAR O
TÍTULO  DE  CRÉDITO,  A  TEOR  DO  QUE
DISPÕE  O  ART.  333,  II,  DO  CPC,  ÔNUS  DO
QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU. MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA  QUE  SE  IMPÕE.  APELAÇÃO
IMPROVIDA.  UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº
70052139714, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça  do  RS,  Relator:  Glênio  José  Wasserstein
Hekman, Julgado em 09/04/2014)”, (grifo nosso). 

Conforme narrado, o apelante alega que  o referido
cheque serviu apenas para garantir o cumprimento
do acordo entabulado pelas partes  junto à Justiça
Laboral, e, que, posteriormente, após ter cumprido
parte do que tinha sido acordado, contra-ordenou o
pagamento do cheque. 

  Todavia, verifico que nada restou comprovado neste
sentido  por  meio  da  documentação  extraída  dos
autos da ação trabalhista a que se refere em suas
razões, pois, como dito, a sentença homologatória de
tal  avença  nada  dispôs  a  respeito  de  emissão  de
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cheque  por  parte  do  ora  recorrente,  fosse  para
assegurar o cumprimento do acordo, ou, ainda, para
garantir que repassaria o valor do depósito recursal
ao ora apelado.

Destarte, se ao embargante era dada a possibilidade
de  discutir  a  causa debendi  do  cheque executado,
cabia a este ter trazido aos autos a comprovação dos
fatos  por  ele  apontados  na  exordial  de  seus
embargos, não sendo suficiente a simples afirmação,
sem a prova correlata, de que sustara o cheque em
virtude do aperfeiçoamento da obrigação contraída
por  meio  de  acordo  celebrado  junto  à  Justiça
Laboral. 

Dessa forma, não tendo o apelante se desincumbido
do ônus de provar os fatos extintivos, modificativos
ou  impeditivos  do  direito  do  credor,  entendo,  em
consonância  com a sentença singular,  que  não há
elementos hábeis a afastar a exigibilidade, certeza e
liquidez  do título de crédito  executado, sobretudo,
porquanto  não  afastada  a  presunção  de
autenticidade  do  crédito  daquele  que  detinha  o
título”.

Dessa forma, observo não haver qualquer vício a ser sanado na
decisão objurgada, não podendo ser acolhidos os presentes embargos, ainda
que com a finalidade de prequestionamento. 

Observa-se,  assim,  que  a ora  embargante  cinge-se  a  discutir
matéria já amplamente abordada no acórdão. Portanto, ao levantar esse ponto
novamente, a insurgente apenas revela 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
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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).

E,

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO.  VÍCIO NÃO CARACTERIZADO.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  PRETENSÃO
PREJUDICADA.  MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
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 das hipóteses justificadoras do
expediente,  impõe-se  a  sua  rejeição.  Nem  mesmo
para  fins  de  prequestionamento  se  pode  desejar
repisar os argumentos, os quais restaram repelidos
pela fundamentação desenvolvida na decisão. Não é
encargo  do  julgador  manifestar-se  sobre  todos  os
fundamentos  legais  indicados  pelas  partes,  nem
mesmo para fins de prequestionamento, bastando ser
motivada a prestação jurisdicional, com a indicação
das bases legais que dão suporte a sua decisão. Se a
parte dissente dos fundamentos narrados no decisum
combatido,  deve  ela  valer-se  do  recurso  adequado
para  impugná-lo,  não  se  prestando  os  embargos
declaratórios  para  tal  finalidade”.  (TJPB;  Rec.
058.2011.000168-0/003;  Quarta  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho
da Nóbrega Coutinho; DJPB 02/10/2013; Pág. 15). 

Assim,  o  acórdão  bem  pontuou  que  o  ora  embargante  não
trouxe aos autos elementos que comprovassem a perda da eficácia executiva
do cheque em questão. 
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Destarte, justamente por não haver nada previsto no processo
judicial trabalhista acerca da emissão de tal cártula, caberia a este provar o fato
modificativo, extintivo ou impeditivo do autor.

É de se destacar, ainda, que a emissão do cheque em questão
não é fato incontroverso, pois, consoante a inicial dos embargos à execução
“nunca houve qualquer acordo extrajudicial e jamais poderia existir já que se
opõe ao acordo judicial”.  

Outrossim,  importante  ressaltar  que  o  julgador  não  está
obrigado a responder  a  todas  as  questões  suscitadas,  de modo a satisfazer
interesses pormenorizados, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção
acerca da matéria, fundamente sua decisão, trazendo de forma clara e precisa
os motivos que o alicerçaram, dando o suporte jurídico necessário à conclusão
adotada. 

Nesse  diapasão,  resta  prejudicado  o  prequestionamento  da
matéria,  pois,  mesmo  para  fins  de  acesso  às  instâncias  superiores,  a  sua
finalidade vincula-se ao preenchimento de um dos pressupostos específicos
dos aclaratórios, o que não se verificou no caso em comento. 

Ora,  o  requisito  do  prequestionamento  considera-se  atendido
quando  analisada  a  matéria  debatida  no  acórdão  embargado,  sendo
despicienda a expressa menção ao preceito legal apontado.

Assim,  não  há  outro  caminho  a  trilhar  a  não  ser  manter  a
decisão recorrida 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. Dr. Gustavo Leite Urquiza, juiz
convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho, 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 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, 07 de abril de
2015.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado - Relator
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