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ACÓRDÃO

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NOS  AUTOS  DO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO Nº 2004396-07.2014.815.0000.
Origem : 3ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Relator : Juiz Convocado Gustavo Leite Urquiza. 
Embargante : Nadja Maria de Medeiros Cirne.
Advogada : Luciana Pedrosa das Neves.
Embargado : Banco do Nordeste do Brasil S/A.
Advogada : Lysanka dos Santos Xavier e outros

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  VÍCIO  NA
DECISÃO.  OMISSÃO.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL
DOS  ACLARATÓRIOS.  EFEITOS
INFRINGENTES.  OCORRÊNCIA.
INTEGRAÇÃO DO JULGADO.  

- Os embargos de declaração são cabíveis no caso de
o  provimento  jurisdicional  apresentar  omissão,
contradição ou obscuridade, nos termos do art. 535 do
Diploma  Processual  Civil,  bem  como  para  sanar  a
ocorrência de erro material. 

- Em sendo omisso o Acórdão em relação a  um dos
pleitos do recorrente, é necessário o acolhimento dos
embargos de declaração, com efeito integrativo e in-
fringente, a fim de que seja sanado o vício, aperfeiço-
ando, assim, a prestação jurisdicional.

-   Em que pese a longa duração da demanda em dis-
ceptação, não se pode afirmar tenha a agravante agido
com deliberada má-fé processual ao opor exceção de
pré-executividade, a fim de defender seus interesses.
Assim, ausente  a intenção deliberada de tumultuar o
processo, entendo inaplicável a pena por litigância de
má-fé, em harmonia com entendimento uníssono do
Superior Tribunal de Justiça.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, acolher em parte os embargos, à unanimidade, nos termos do voto
do relator.

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração opostos  por Nadja
Maria de Medeiros Cirne Pedrosa contra os termos do Acórdão exarado às
fls. 807/812, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
ora  recorrente,  mantendo  a  decisão proferida  pelo  juiz singular  em  sua
integralidade. 

O mencionado agravo impugnou o  decisum de primeiro grau
que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela ora  embargante,
determinando o prosseguimento da execução e condenando a excipiente ao
pagamento de multa por litigância de má-fé.  

A irresignação instrumental  foi resolvida por meio do acórdão
ora  embargado,  através  do  qual  o  colegiado  –  após  entender  que os
argumentos  apontados na exceção de pré-executividade  já  foram objeto de
análise  e  rejeição  por  ocasião  da  objeção  anteriormente  oposta -  decidiu
desprover o recurso, mantendo incólume a decisão vergastada.  

Contra  esse  decisum,  houve  a  oposição  dos  presentes
aclaratórios, em cujas razões (fls.  817/829) o embargante rediscute os fatos
apontados em sede de agravo, afirmando, ao contrário do que decidido pelo
órgão competente, que a matéria tratada nas defesas opostas em primeiro grau
foram diversas, uma vez que ilegitimidade e inépcia não se confundem.

Assevera que  o  título  executivo  é  nulo,  por  não  ser  certo,
líquido e exigível. 

Para a reformulação do decisório, alega que  “no discorrer da
petição inicial o Agravado não se desincumbe de alocar as responsabilidades
nos limites de cada contrato, e mais, faz confusão entre a responsabilidade da
empresa tomadora e beneficiária dos 02 (dois) contratos de financiamento e
os avalistas, quando estes não são os mesmos, no cado da Agravante, que
apenas foi garante de um dos contratos” (fls. 820).

Consigna que  o voto foi omisso com relação  à aplicação dos
artigos 50 e 940, ambos do Código Civil e art. 940, bem como com relação à
ausência de litigância de má-fé por parte da embargante.

Ao final, pugna pela procedência dos  Embargos Declaratórios
para sanar a omissão e contradições apontadas.

Contrarrazões ofertadas, ás fls. 836/841.

É o relatório.

VOTO.  
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Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  o
recurso interposto.  

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, a possibilidade de eventualmente permitir duplo
sentido na interpretação, bem como a não apreciação obrigatória de um dos
pedidos formulados pelo recorrente.

Consoante  se  depreende  dos  autos,  verifica-se  que,  de  fato,
houve omissão do acórdão vergastado quanto à insurgência da agravante no
que tange a sua condenação às penas de apreciação de litigância de má-fé.

Pois bem.

Em  suas  razões,  a  recorrente  assevera  que  durante  os  “15
(quinze)  anos  de  tramitação  do  processo,  a  Embargante,  injustamente
demandada por quantia não devida, apenas se insurgiu nos autos por duas
únicas oportunidades. nada mais que isso, o que desautoriza a aplicação da
pena de litigância de má-fé” (fls. 827).

Nelson Nery Junior  e  Rosa Maria  de Andrade Nery  definem
litigante de má-fé como sendo:

"a parte ou interveniente que,  no processo,  age de
forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano
processual à parte contrária. É o improbus litigator,
que  se  utiliza  de  procedimentos  escusos  com  o
objetivo  de  vencer  ou  que,  sabendo  ser  difícil  ou
impossível  vencer,  prolonga  deliberadamente  o
andamento  do  processo  procrastinando  o  feito."
(Código de Processo Civil  Comentado e Legislação
Extravagante,  7ª  edição.  São  Paulo:  Revista  dos
Tribunais, p. 371). 

Ao contrário do entendimento do juiz a quo, concebo que não
restou  comprovado  os  requisitos  previstos  na  legislação  processual  para
fixação das penas por litigância de má-fé, já que  a recorrente não praticou
qualquer conduta reprovável ou ilegal, mas tão-somente exerceu seu direito de
defesa previsto constitucionalmente.

Assim,  em  que  pese  a  longa  duração  da  demanda  em
disceptação, não se pode afirmar tenha a agravante agido com deliberada má-
fé processual ao opor a mencionada exceção de pré-executividade, a fim de
defender seus interesses.

Assim, ausente a intenção deliberada de tumultuar o processo,
entendo  inaplicável a  pena  por  litigância  de  má-fé,  em  harmonia  com
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entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, conforme exemplifica
o aresto abaixo:

"A condenação por litigância de má-fé pressupõe a
ocorrência de alguma das hipóteses previstas em lei
(art.  17  do  CPC)  e  configuradoras  do  dano
processual.  Não  há  de  ser  aplicada  a  multa
processual se ausente a comprovação nos autos do
inequívoco abuso e  da conduta maliciosa da parte
em prejuízo do normal trâmite do processo." (STJ -
REsp.  n.  699396/SP  -  Rel.  Min.  Teori  Albino
Zavascki - j. em 15/02/2005 - DJ 07/03/2005). 

Por  esse  motivo,  entendo  por  medida  de  direito  afastar  a
condenação da litigância de má-fé, retirando-a do corpo da decisão.

Assim,  encontrando-se  o  r.  Acórdão  eivado  de  vício,  cujo
saneamento implica necessariamente na modificação do resultado do julgado,
entendo que os aclaratórios devem ser acolhidos, com efeitos infringentes e
integrativo, a fim de sanar a mácula existente. 

Contudo,  no  que  pertine  aos  demais  temas  debatidos  nos
aclaratórios, verifica-se que a embargante pretende, na realidade, rediscutir a
matéria,  apontando  o  suposto  desacerto  da  decisão  colegiada,  em  nenhum
momento demonstrando a existência de um aspecto que autorize o provimento
do recurso.

A contrariedade  quanto  à  apreciação  dada  por  esta  Segunda
Câmara Cível ao caso ventilado por meio do presente caderno processual é de
tal  notoriedade que os argumentos ditos aclaratórios rebatem o fundamento
com base no qual o decisum foi expressamente prolatado, qual seja o de que os
argumentos  apontados na exceção de pré-executividade  já  foram objeto de
análise e rejeição por ocasião da objeção anteriormente oposta, inexistindo,
portanto, qualquer omissão.

Neste sentido, colaciona-se o seguinte excerto da decisão (fls.
809/810):

“Compulsando  os  autos,  verifico  que  as  mesmas
alegações apresentadas  na  exceção de  pré-
executividade  em  debate   (fls.  752/761),  já  foram
afastadas quando da decisão que julgou a primeira
objeção oposta  pela ora agravante (fls. 419/433).

Retomando o pensamento já concatenado na análise
do pedido de suspensividade da decisão agravada, o
que  se  percebe  é  que  a  insurgente,  nas  duas
oportunidades, volta-se contra a suposta cumulação
indevida,  em  uma  mesma  ação  de  execução,  de
títulos  executivos  diversos,  quando  diferentes  os
devedores. 
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Inobstante  o  nomen  juris  atribuído  às  prefaciais
levantadas nas objeções ofertadas sejam diversos –
tratada como ilegitimidade passiva,  na primeira,  e
inépcia da inicial, na segunda –, o  fato é que a novel
exceção de pré-executividade jamais poderia reiterar
questões discutidas e decidas em momento anterior,
inclusive em segundo grau jurisdição, como se deu
no  presente  caso,  pois  configurada  a  preclusão
consumativa para tal desiderato (fls. 538/544).”

Dessa  forma,  em tais  pontos,  vislumbra-se  claramente que  o
acórdão não se mostrou omisso, contraditório ou obscuro, apenas contrário às
argumentações da embargante.

Pelo  exposto,  infere-se  claramente  que  o  real  objetivo  da
embargante, in casu, é rediscutir a matéria já abordada no Acórdão, 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).
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“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).
(grifo nosso). 

Não é demais registrar que o Magistrado não está obrigado a
manifestar-se  sobre  todas  as  alegações  das  partes,  nem  a  se  ater aos
fundamentos  indicados  por  elas  ou  a  responder,  um  a  um,  todos  os  seus
argumentos,  quando  já  encontrou  motivo  suficiente  para  fundamentar  a
decisão.

Nesse contexto, em consonância com a atual situação em que se
encontra a prática forense, o eminente Ministro Franciulli Netto pondera sobre
a finalidade da decisão judicial, de resolução fundamentada dos litígios postos
em  discussão,  a  qual  foi  devidamente  alcançada  por  meio  do  decisum
embargado. Confira-se:

“(...) a função teleológica da decisão judicial é a de
compor  precipuamente,  litígios.  Não  é  peça
acadêmica  ou  doutrinária,  tampouco  se  destina  a
responder a argumentos, à guisa de quesitos, como
se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia observada a res in iudicium
de ducta” (Resp 611.518/MA, DJU 05.09.06)

Ante  todo  o  exposto,  evidenciando-se  omissão  no  julgado,
ACOLHO  PARCIALMENTE os  embargos  de  declaração,  com  efeitos
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infringentes e, por conseguinte, integro o acórdão de fls. 807/812, apenas para
excluir da decisão a condenação por litigância de má-fé.

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 Convocado Relator
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