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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÁO
EMBARGOS DE DECLARAÇÁO n°0905498-93.2002.815.0000
Relator :Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado para substituir o Des. Saulo

Henriques de Sá e Benevides.
Embargante :Glaucia Clementino Sales de Araújo.
Advogado :Eric Alves Mentenegro e Osmar Tavares dos Santos Júnior.
Embargado :Banco do Brasil S/A.
Advogado rSeverino do Ramos Chaves de Lima.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PREÇUESTIONAMENTO —
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA—
IMPOSSIBILIDADE —AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART.
535 DO CPC — REJEIÇÃO.

— Tendo o Tribunal apreciado amplamente os temas levantados no recurso
e considerado pertinentes ao deslinde da causa, descabe a oposição de
EmbargosDeclaratórios por inexistira alegada omissão na espécie.

nominados.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado, por unanimidade, em rejeitar os Embargos, nos termos do voto do
relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos por Gláucia
Clementino Sales de Araújo contra acórdão proferido nos autos em tela (fls. 858/861),
objetivando o prequestionamentoda matéria e modificaçãodo julgado.

No acórdão embargado, à unanimidade, esta Terceira Câmara Cível
negou provimento ao recurso apelatório interposto pela embargante, considerando satisfeita a
dívida, paga pelo Banco do Brasil à recorrente, no valor de R$ 917.720,16 (novecentos e
dezessete mil setecentos e vinte reais e dezesseis centavos).

Em suas razões recursais, o embargante reitera o desacerto da
sentença de fls. 813/814, sob a justificativa de que a matéria debatida já foi objeto de decisão
judicial transitada em julgado, e que os cálculos realizados pela contadoria judicial não
merecem qualquer reparo.



Contrarrazões aos embargos declaratórios às fls. 890/902.

É o relatório.

Voto.

De início, é importante registrar que os Embargos Declaratórios
possuem a função teleológica de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando
eventuais obscuridades ou contradições. Suas hipóteses de cabimento são exaustiva e
taxativamente elencadas pelo art. 535 do CPC.

A omissão autorizante da interposição dos Embargos é aquela em que
incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, seja porque a
parte expressamente o requereu, seja porque a matéria é de ordem pública e o julgador tinha
de decidi-la ex officio.

No entanto, em se tratando de omissões de apreciação dos
fundamentos jurídicos trazidos pelas partes ao debate processual, é de opinio communi que
não está o órgão jurisdicional condicionado à crítica analítica acerca de cada um deles à
exaustão, sob pena de mitigação do princípio do livre convencimento motivado e da rápida
duração do processo.

De ver-se, dessarte, que o Poder Judiciário não constitui sensor
retórico ou máquina silogística de validade de argumentos. Ao revés, o que lhe cumpre
atingir é o justo que, mesmo não sendo entendido como um algo metafísico ou definível a
priori, goza, quando menos, de status ou standart jurídico suposto pelo Direito Positivo. Para
tanto, afigura-se suficiente investigar a procedência da pretensão de direito material, com os
respectivos fundamentos de direito prestantes.

Nesse ínterim, sublinhe-se que, para a solução jurisdicional das lides
deduzidas em juízo, é suficiente que se atribua o fundamento de direito indispensável e
cabível à espécie, pois que, afinal, "da mihi factum, dabo tibijus".

O próprio STJ já esclareceu que é "entendimento assente de nossa
jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a
composição do litígio" (AI 169.073-SPAgRg, Rei. Min. José Delgado, j. 4.6.98).

No caso em exame, todos os pontos tidos por esta Câmara como
relevantes para o deslinde da controvérsia foram bem fundamentados no acórdão
embargado, sendo impertinente o presente recurso. Para tanto, reitere-se o que bem
exposto no acórdão embargado:

Emtermos objetivos, a recorrente propôs Ação Ordinária emdesfavor do Banco do
Brasil, na qual logrou-se vencedora, tendo sido, o recorrido, condenado nos
seguintes termos (fls. 412):

"PELO EXPOSTO, considerando o que mais dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POSTULADO



POR GLAUCIA CLEMENTINO SALES DE ARAÚJO EM FACE DO BANCO
DO BRASILS/A, DEVENDO O BANCO PROMOVIDOPAGARA TÍTULO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL A PROMOVENTE O VALOR DE R$
300.000,00 (trezentos mil reais), E A TÍTULO DE DANO EMERGENTE, O
VALOR DE R$ 126.139,83 (cento e vinte e seis mil cento e trinta e nove reais e
oitenta e três centavos), estes corrigidos à partir do ajuizamento da demanda, com
juros de 1% ao mês e mais a correção do INPC. TUDO COM SUPORTE NO ART.
5o, INCISO X. DA CF, C/C ART. 186, do CC"

Transitada em julgado a referida sentença, o Banco do Brasil opôs impugnaçao ao
seu cumprimento, alegando que a sentença incorreu em equívoco, já que os juros
de mora deveriam incidir a partir da citação, conforme art. 405 do CPC, e a
correção monetária a partir do arbitramento nos termos da súmula 362 do STJ.

O juízo a quo rejeitoua impugnaçao (fls. 700/703), tendo sido interposto agravo de
instrumento, cuja relatoria coube ao Des. Márcio Murilo, que de igual modo fora
rejeitado, conforme fls. 744/747.

Posteriormente, o Banco do Brasil interpôs nova impugnaçao ao cumprimento de
sentença (fls. 774/788), suscitando idêntica matéria, tendo sido, desta feita,
acolhida, pelos seguintes fundamentos:

"(...)
Assiste razão ao impugnante.

A tese por ela levantada na presente impugnaçao é a mesma levantada desde a
impugnaçao de fls. 545, PASMEM, e daquela impugnaçao, todosos argumentos do
impugnante foram acatados.

Senão, vejamos:

Com relação à data da correção monetária, chamando o feito a ordem, às fls. 646 e
651, a MM. Juíza determinou que a correção do dano moral deverá incidir desde a
data da sentença e não da data do ajuizamento, como fez o exeqüente e também o
contador judicial, fls. 762, de forma equivocada.

(...)

Assim, desde a impugnaçao de fls. 545, o executado de forma correta tenta ver
cumprida a obrigação levantada pelaexeqüente quando do levantamento poralvará.

Aparte incontroversa já foi levantadapela credora.

Logo, desde as fls. 512,da planilha do exeqüente, os valores estão equivocados.
Ora, naquela oportunidade, atualizou, conforme fls. 516,os danos morais a partir
de 19/03/2002, quando deveria ter atualizado a partir de 12/08/2009, conforme fls.
555. daí, desde o pedido de cumprimento da sentença, o dano moral requerido de
fls. 512, no valor de R$ 997.165,54 (novecentos e noventa e sete mil cento e
sessenta e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos), perfazia o valor de R$
338.206.97 (trezentos e trinta e oito mil duzentos e seis reais e noventa e sete
centavos).

Quanto ao dano emergente, não houve controvérsia, tanto que a correção de fls.
517, apresentada pelo exeqüente, e 556, apresentada pelo executado, foram
semelhantes, num total de R$ 426.559,83 (quatrocentos e vinte e seis mil
quinhentos e cinqüenta e nove reais e oitenta e três centavos).

(...)



Diante do que exposto, ex-vi do inciso I do art. 794 do Código de Processo Civil,
julgo PROCEDENTE A IMPUGNAÇAO e declaro extinta a presente execução,
tendo em vista que, conformecomprovado nos autos, fls. 162, a parte ré devedora,
satisfez o pagamento da dívida para com o exeqüente.
(...)
Com relação aos honorários, considerando que a obrigação está cumprida desde
2011, condeno a exeqüente nos honorários no valor de R$ 15.000,00, como forma
de compensação pelos honorários em que foi condenada a executada às fls. 703,
dando como quitados os honorários".

Inconformada com a nova decisão, a recorrente afirma que a matéria versada na
impugnaçao já foi objeto de discussão em decisão transitada em julgada. Observa
que não há qualquer reparo a ser feito nos cálculos da Contadoria, destacando que o
apelado litiga de má-fé.

Compreendemos, porém, que o Juízo a quo agiu acertadamente ao acolher a
impugnaçao, eis que os valores referentes à obrigação já foram efetivamente
quitados. Conforme exposto pelo magistrado a quo, os valores apresentados pelo
recorrente afiguram-se excessivos, notadamente em razão do equívoco relacionado
ao termo inicial para a incidência de juros, e da multa prevista no art. 475-J o CPC.

Nessa perspectiva, deve-se reconhecer o acerto da sentença recorrida, ao concluir
pela satisfação da dívida, considerando os valores já levantados pela parte, no
montante de R$ 917.720,16 (novecentos e dezessete mil setecentos e vinte reais e
dezesseis centavos), conforme evidencia o documento de fl. 609.

Ademais, não há confundir-se rejeição ou não acolhimento dos
argumentos propostos e debatidos pelas partes com a omissão caracterizadora e ensejadora
dos Embargos.

Se, no acórdão embargado, não se elaborou critica expressa para fins
de rejeição ou não acolhimento de alguma tese jurídica ou argumento, e se o órgão judicial
adotou outros em seu decisum tidos como os juridicamente corretos, trata-se mais de um
silêncio eloqüente do que uma omissão embargável, traduzindo, pois, a rejeição tácita.

Sendo assim, e sem mais para análise, REJEITO os presentes
embargos declaratórios.

E como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. José Aurélio da Cruz.

Participaram dojulgamento, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (relator), Juiz convocado para
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José Aurélio da
Cruz, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento_o Dr. Alcides Orlando de Moura Jansen,
Procurador de Justiça.

João Pessoa, Si de março
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