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PROCESSO  CIVIL.  ACLARATÓRIOS.  INEXISTÊNCIA  DE
VÍCIO  PASSÍVEL  DE  INTEGRAÇÃO  (OMISSÃO,
OBSCURIDADE  OU  CONTRADIÇÃO).  APLICAÇÃO  DA
HIPÓTESE  DO  ART.  535,  DO  CPC/1973.  JULGAMENTO
EMBARGADO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO NOVEL CPC.
PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DO  DECISUM.
DESCABIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

-  Tendo o julgamento que ocasionara o acórdão embargado
sido  realizado  em  momento  anterior  à  vigência  do  Novel
Código de Processo Civil, isto é, 18/03/2016, apenas desafiam
aclaratórios as hipóteses clássicas de omissão, obscuridade ou
contradição, preconizadas no art. 535, do CPC/1973, revogado.

- Desta feita, essencial reprisar que os embargos de declaração
consubstanciam recurso de integração, não se prestando para
reexame  da  matéria,  de  modo  que,  não  havendo  omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, incabíveis se revelam
os aclaratórios, mesmo que com fim de prequestionamento.

-  “Constatado  que  a  insurgência  da  embargante  não  diz
respeito  a  eventual  vício  de  integração  do  acórdão
impugnado, mas a interpretação que lhe foi desfavorável, é de
rigor  a  rejeição  dos  aclaratórios”1.  Ademais,  ao
prequestionamento, entendo não ser mister o exame explícito
dos artigos ditos violados, sendo suficiente que a matéria da
lide tenha sido discutida (prequestionamento implícito).

1 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.



VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos, nos
termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 246.

RELATÓRIO

Trata-se de aclaratórios opostos por IMA Alimentos, Indústria,
Comércio  Ltda. contra  acórdão  que  rejeitou  as  preliminares  e,  no  mérito,  negou
provimento  ao  agravo  retido  e  ao  apelo  da  IMA Alimentos,  Indústria,  Comércio
Ltda., mantendo incólumes os exatos termos do provimento judicial em ataque.

Inconformado  com  o  provimento  em  menção,  a  apelante
vencida opôs recurso de integração, com efeitos de prequestionamento, alegando, em
suma, a omissão do julgado quanto ao exame dos requisitos necessários à validade
da letra  de câmbio objeto da execução,  bem assim, consequentemente,  quanto ao
reconhecimento da falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

Compulsando  os  autos,  penso  que  o  recurso  não  deve  ser
acolhido, vez que não se destina a suprir omissão, contradição ou obscuridade na
decisão, mas rediscutir matéria, o que é impossível na via dos aclaratórios.

A esse  respeito,  essencial  frisar  que,  em  tendo  o  prazo  de
oposição dos embargos de declaração se iniciado na vigência do Código de Processo
Civil  de  1973,  atualmente  revogado,  as  hipóteses  para  cabimento  do  recurso  de
integração  devem  ser  regidos,  in  casu,  sob  a  ótica  daquele,  tendo  em  vista  o
julgamento do apelo em momento anterior à revogação desse referido códice.

Nesse  viés,  compulsando  os  autos,  penso  que o  recurso  não
deve ser acolhido, vez que não se destina a suprir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão atacada, mas rediscutir matéria, o que é impossível na via
estreita dos embargos de declaração. A esse respeito, o artigo 535, do CPC/1973:

Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:

I  -  houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,  obscuridade  ou
contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou tribunal.



À luz de tal raciocínio, diga-se que não se detecta defeito a ser
integrado no acórdão ora atacado, especialmente porquanto a lide fora dirimida com
a devida e suficiente fundamentação, não tendo sido omissa em ponto algum.

Com efeito, vislumbra-se que o acórdão apreciou devidamente
toda  a  matéria  sub  examine,  precisamente  ao  adentrar,  de  modo  adequado  e
suficiente,  na  análise  dos  requisitos  de  validade  da  letra  de  câmbio  objeto  da
execução,  bem  ainda  no  reconhecimento  dos  elementos  da  certeza,  liquidez  e
exigibilidade do título executivo em discussão. Neste particular, tenho não subsistir
defeito  no  provimento  embargado,  merecendo  destaque,  consequentemente,  os
precisos excertos da decisão atacada, a qual bem fundamentou e decidiu o feito:

“[...]  cumpre  adiantar  que  os  recursos  interpostos  pelo  polo
embargante  executado  não  merecem  provimento,  porquanto  as
decisões  atacadas  são  irretocáveis  e  isentas  de  vícios,  estando,
inclusive, em consonância com a Jurisprudência.

A esse respeito, faz-se fundamental destacar que a controvérsia ora
devolvida ao crivo desta Corte transita em redor da discussão acerca
da nulidade do processo, por ocasião do cerceamento do direito de
defesa  e  da  preclusão  relativa  à  juntada  posterior  de  documento
imprescindível ao conhecimento da demanda, bem assim a respeito
da ilegitimidade das letras de câmbio apontadas ao fim específico de
embasar a execução de suposta dívida líquida, certa e exigível.

À luz desse referido raciocínio e procedendo-se, prefacialmente, ao
exame das questões preliminares ventiladas, tem-se a insubsistência
da arguição recursal  nesse particular.  Com efeito,  denote-se que,  a
despeito de apresentada a tradução juramentada das letras de câmbio
no  curso  dos  autos,  por  determinação  do  MM.  Juízo  a  quo  e
independentemente  de  posterior  oportunização  de  prazo  para
manifestação  da  parte  contrária,  tal  conjuntura  não  apresenta
qualquer afronta ao instituto da preclusão ou, sequer, às garantias do
contraditório e da ampla defesa.

Tal  é  o  que  ocorre  uma  vez  que  a  apresentação  das  sobreditas
traduções dos títulos de créditos não detém o condão de inovar a lide
ou,  sequer,  de esclarecer ponto que não tenha sido percebido pelo
homo medius anteriormente, mormente porquanto as letras de câmbio
que instruíram a demanda (fls. 109/110), originalmente redigidas em
espanhol claro e direto, já parecem hábeis, por si só, a dispensar a
formalidade do intérprete juramentado, sobretudo por identificarem,
inequivocamente, as partes credora e devedora, o montante da dívida
e,  ainda, o local de pactuação do feito e as  datas de emissão e de
vencimento do débito.

Referendando tal entendimento, destaquem-se as ementas:



PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  EXECUÇÃO  COM
LASTRO EM CÓPIA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
INTIMAÇÃO  DA  EXEQUENTE  PARA  QUE  PROCEDA  À
JUNTADA DO ORIGINAL. POSSIBILIDADE. [...] Os artigos 283 e
614,  I,  do  Código  de  Processo  Civil  devem  ser  interpretados  de
forma sistemática, sem que haja descuido quanto à observância das
demais regras e princípios processuais, de modo que o magistrado,
antes de extinguir  o  processo de execução,  deve possibilitar,  nos
moldes do disposto no artigo 616 do Código de Processo Civil, que
a parte apresente o original do título executivo. 3. Não havendo má-
fé  do  exequente,  conforme  apurado  pelo  Tribunal  de  origem,  a
alegação,  sem  demonstração  de  prejuízo,  de  não  haver
oportunidade  para  manifestação  sobre  o  original  do  título
exequendo, por ocasião da oposição dos embargos à execução, não
tem  o  condão  de  impedir  a  sua  posterior  juntada.  4.  Recurso
especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 924.989/RJ,
Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,
05/05/2011, DJe 17/05/2011).

Execução  fiscal.  Conversão  para  execução  comum.  Cédula  de
crédito comercial. Juntada do original. Possibilidade. Principio da
instrumentalidade  do  processo.  Observância  dos  princípios
constitucionais  do  devido  processo  legal,  contraditório  e  ampla
defesa. "Estando a execução fundada em certidão de dívida ativa e
cédula de crédito comercial, possível é a conversão do processo de
execução fiscal naquele previsto no CPC, aproveitando-se os atos
processuais  em  função  dos  princípios  de
instrumentalidade.""Inocorrentes a má-fé ou malícia por parte do
exeqüente, é lícita a juntada posterior do título executivo original
(cédula de crédito comercial), ainda que já tenham sido opostos os
embargos pelo devedor , tendo em vista que a admitida conversão
se  deu  por  fato  superveniente,  qual  seja,  a  modificação  do
entendimento  da  jurisprudência  no  curso  da  ação  de  execução
fiscal, sendo que para o caso não se verificou qualquer prejuízo à
defesa,  pois  que  a  inicial  foi  instruída  com  cópia  do  título
executivo. (TJ-PR - AC: 0144647-3, Rel. Pericles Bellusci de Batista
Pereira, 25/03/2003, 3ª Câmara Cível, 23/05/2003).

Nesse  viés,  a  conjuntura  em  apreço  não  possui  o  condão  de
prejudicar ou, sequer,  de apresentar risco de prejuízo processual  à
parte  insurgente,  notadamente  porque,  não  tendo  as  traduções
juramentadas  referidas  qualquer  teor  substancial  inovador,
encontram-se, in casu, na qualidade de meras formalidades legais, em
razão do que se faz imperiosa a aplicação, à espécie em desate, do
preceito  da  instrumentalidade  das  formas,  no  sentido  do
aproveitamento dos atos realizados como forma de consagração da
economia e da celeridade processuais.



Em razão disso, rejeito as preliminares ventiladas.

Superada  a  argumentação  prefacial  e  procedendo  à  apreciação  do
meritum causae propriamente dito, exsurge a inequívoca legitimidade
dos títulos executivos tendentes a embasar a pretensão executiva em
discussão, sobretudo porque, tendo sido apresentados em suas vias
originais, as letras de câmbio em exame denotam a certeza, a liquidez
e a exigibilidade da dívida, nos precisos termos dos artigos 585 e 586,
do  Código  de  Processo  Civil,  notadamente  ao  indicarem,  clara  e
corretamente, credor e devedor, data e local da emissão, bem assim os
valores devidos, a data de vencimento dos débitos e os respectivos
aceites do sacado.

Com  efeito,  faz-se  imprescindível  asseverar  que,  nos  termos  da
processualística  vigente,  particularmente  do  artigo  585,  I,  do  CPC
vigente,  as  letras  de  câmbio  são  títulos  executivos  extrajudiciais,
sendo hábeis,  portanto,  a embasarem a presente via executória,  eis
que, tendo sido observados os requisitos legais atinentes à confecção
do título, gozam as mesmas de certeza, liquidez e exigibilidade.

Nesse norte, Fábio Ulhoa Coelho dispõe sobre letras de câmbio:

“A letra de câmbio é uma ordem de pagamento. Isto significa que
do seu saque, de sua criação, decorre o surgimento de três situações
jurídicas  distintas.  São  três  diferentes  complexos  de  direitos  e
obrigações que nascem juntamente com o título. Em primeiro lugar,
tem-se a situação jurídica daquele que dá a ordem de pagamento,
que determina que certa quantia seja paga por uma outra pessoa.
Quem  se  encontra  nesta  situação  é  chamado  de  sacador.  Em
segundo lugar, há a situação jurídica daquele para quem a ordem é
dirigida, o destinatário da ordem, que deverá, dentro de condições
estabelecidas,  realizar  o  pagamento  ordenado.  A  pessoa  nesta
situação  é  denominada  sacado.  Finalmente,  existe  a  situação
jurídica do beneficiário da ordem, e que,  por isso,  é o credor da
quantia  mencionada  no  título.  Quem  se  encontra  nesta  terceira
situação jurídica é conhecido como tomador" (Saraiva: São Paulo,
2006, p. 243).

Sob referido prisma, revela-se salutar o destaque de a Lei Uniforme
de Genebra, instrumentalizada no Decreto n. 57.663/1966, atinente à
disciplina das letras de câmbio e notas promissórias,  dispõe, já em
seu artigo 1º, do Anexo I, o conteúdo essencial do sobredito título de
crédito, ao consignar que:

“Artigo 1º. A letra contém:
1. A palavra 'letra' inserta no próprio texto do título e expressa na
língua empregada para a redação dêsse título;
2. O mandato puro e simples de pagar uma quantia determinada;
3. O nome daquele que deve pagar (sacado);



4. A época do pagamento;
5. A indicação do lugar em que se deve efetuar o pagamento;
6. O nome da pessoa a quem ou a ordem de quem deve ser paga;
7. A indicação da data em que, e do lugar onde a letra é passada;
8. A assinatura de quem passa a letra (sacador)”.

Trasladando-se  tal  disposição  à  casuística  dos  autos,  tem-se,  à
evidência, a adequação das letras de câmbio objetos da execução (fls.
109/110) rumo à procedência da pretensão executiva, mormente ao se
verificar  que  as  mesmas  identificam,  inequivocamente,  em
consonância  com o enunciado  supra:  obrigações  de  pagamento em
valores exatos, devidas no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da data
das  respectiva  faturas,  tendo  por  sacado  o  polo  recorrente  e  por
sacador  a  parte  recorrida,  em  conta  corrente  de  sua  titularidade,
denotando, ainda, as respectivas data e local da emissão dos títulos e
a assinatura do sacador/beneficiário do título.

Por sua vez, para além da irretocabilidade das letras de câmbio em
discussão nos autos, faz-se mister acrescentar que as mesmas gozam,
igualmente de plena oponibilidade ao sacado, mormente por terem
sido  indubitavelmente  aceitas  por  parte  deste,  ora  insurgente,  nos
termos  do  que  fazem  prova  os  aceites  devidamente  firmados  no
anverso dos títulos de crédito acostados às fls. 109/110.

Nesse diapasão, consoante decidem os Tribunais pátrios:

“É certo que é com o aceite que o sacado assume sua obrigação
perante o sacador,  relativa à dívida descrita no título.  Todavia,  o
aceite na letra de câmbio é facultativo e a falta de aceite não impede
o protesto, como ensina Wille Duarte da Costa, in verbis:

'Aceite  é  a  declaração  cambial  pela  qual  o  signatário  admite  a
ordem  contra  ele  dada  para  pagar  uma  quantia  determinada,
concordando com os termos do saque e assumindo a qualidade de
responsável principal pelo pagamento da letra de câmbio. 

O aceite só pode ocorrer na letra de câmbio e na duplicata. Sem o
aceite na letra de câmbio o sacado não assume obrigação alguma no
título,  já que não o assinou.  É engano pensar que,  para forçar o
pagamento de débito por parte do sacado, basta sacar uma letra de
câmbio e leva-la a protesto por falta de aceite ou pagamento. Se o
devedor não quiser ou não puder pagar, o título vai ser protestado
mesmo,  nada  garantindo  que  seja  recebido,  pois  não  caberá
execução contra o sacado que não assinou. [...] 

É erro dizer que sem aceite não há letra de câmbio, pois o aceite
apenas completa o título. Este pode existir, validamente, sem aceite
do sacado, até sua liquidação final, pois o aceite é uma declaração
cambial  eventual,  sucessiva  e  acessória.  Pode  ocorrer  ou  não  no



título. Para validade do título, é suficiente o nome do sacado, pouco
importando se ele, o sacado, deve ou não alguma coisa ao sacador
ou se antecipadamente concordou ou não com a ordem que lhe foi
dada.  Também  pouco  importa  que  o  nome  do  sacado  seja
verdadeiro, de pessoa fictícia ou de pessoa incapaz de obrigar-se.
Nada  disso  afeta  o  título,  que  será  válido  para  todos  os  efeitos
legais” (TJMG, Rel. Márcia De Paoli Balbino, Data de Julgamento:
25/04/2013, 17ª CÂMARA CÍVEL).

Desta  feita,  restando  evidenciados  tais  elementos  envolvidos  na
dívida  a  ser  executada,  não  subsistem  dúvidas  a  respeito  da
indiscutibilidade existência do direito pretendido pelo polo autoral,
mormente porquanto não merecem prosperar,  sequer,  as  arguições
recursais  vertentes  no sentido da inexistência de  títulos  executivos
válidos, fundados na ausência de indicação, nos mesmos, do termo
“letra” e na impossibilidade de cobrança de débito expresso em dólar,
isto é, em unidade monetária diversa da corrente no Estado brasileiro.

Essencial  asseverar,  nesse  particular,  que,  mesmo  a  despeito  de  a
indicação  expressa,  nos  títulos  em  discussão,  do  nome  “letra  de
câmbio” ou outro termo equivalente, consistir em requisito inscrito
no art. 1º, da Lei Uniforme de Genebra, a ausência de sua consignação
nas  cédulas  apresentadas  nos  autos  não  tem  o  condão  de
desconstituir  a  validade  das  mesmas,  sobretudo  em  vista  de  sua
natureza inequívoca e da devida identificação dos demais elementos
retro enunciados,  os  quais,  frise-se,  bastam  ao  reconhecimento  da
exatidão  da  dívida  e,  igualmente,  de  sua  clara  exigibilidade,
mormente  por  estarem  de  acordo  com  toda  a   documentação
atinentes à operação de aquisição e importação de mercadorias.

A  seu  turno,  saliente-se  não  haver  qualquer  impropriedade  na
veiculação,  nas  letras  de  câmbio  objeto  da  execução  que  ora  se
examina, de valores inscritos em dólar americano (US$), e não em real
(R$),  devendo-se  ressalvar,  apenas,  que,  apesar  de  importarem
dívidas em moeda estrangeira, o débito executado seja satisfeito em
unidade monetária nacional, em valor correspondente ao câmbio da
data do vencimento das obrigações, consoante preconiza a abalizada
Jurisprudência:

EXECUÇÃO - LETRA DE CÂMBIO ESTIPULADA EM DÓLAR -
ADMISSIBILIDADE  -  TEORIA  DA  IMPREVISÃO  -
INAPLICABILIDADE  -  ALONGAMENTO  DA  DÍVIDA  -
FACULDADE  DO  BANCO  CREDOR  -  A  emissão  da  letra  de
câmbio em moeda estrangeira encontra previsão no art.  41 da Lei
Uniforme de Genébra e no Decreto 2.044 de dez/1908, artigo 25, não
vedando  que  o  título  venha  expresso  em  moeda  estrangeira,
alertando, tão somente, para a necessidade de que o pagamento seja
feito  em  moeda  nacional,  ao  câmbio  do  dia  do  vencimento.  -
Considerando-se que o objeto da execução é a letra de câmbio e não



a cédula de crédito, afigura-se impertinente a discussão, acerca da
teoria  da  imprevisão.  -  O  alongamento  da  dívida  de  cédula  de
crédito rural é obrigatória para os casos previstos na Lei.  (TJMG
200000041450950001,  Relator:  BATISTA  DE  ABREU,  Data  de
Julgamento: 25/06/2004, Data de Publicação: 12/08/2004).

Em razão de todo o exposto, julgo não merecerem acolhida as razões
perfilhadas pelo polo recorrente, em razão do que voto pela rejeição
das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do agravo retido
e do apelo movidos por IMA Alimentos, Indústria, Comércio Ltda.,
mantendo  incólumes,  portanto,  os  exatos  termos  do  provimento
judicial em ataque”.

Observe-se, pois, que a decisão enfrentou a lide sob todos os
aspectos,  dando  a  solução  que  a  jurisprudência  desta  Corte  tem  apontado,  não
havendo omissão no julgado, o que desautoriza o acolhimento dos aclaratórios.

Ressalte-se,  ainda, que o STJ  “tem entendimento pacífico de
que os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão
admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o
seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição)”(STJ - EDcl no MS 10286 / DF –
Rel. Min. Félix Fischer – S3 – Terceira Seção - DJ 26/06/2006 p. 114).

Outrossim, veja-se a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
DO  ART.  535  DO  CPC.  CARÁTER  INFRINGENTE  DA
PRETENSÃO.  FINALIDADE  INCOMPATÍVEL  COM  A
NATUREZA  DO  RECURSO.  APLICAÇÃO  DO  DIREITO  À
ESPÉCIE.  PREQUESTIONAMENTO.  MITIGAÇÃO.  1.  Os
embargos de declaração, cujos pressupostos estão relacionados no
art. 535 do Código de Processo Civil, visam a eliminar contradição
ou obscuridade, ou suprir omissão a respeito de questão jurídica de
especial relevância para o desate da lide. Ausentes essas hipóteses,
não há como prosperar irresignação recursal. 2. (...) 3. O reexame de
matéria  já  decidida  com a  simples  intenção  de  propiciar  efeitos
infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função
integrativa dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração
rejeitados.” (STJ – Edcl no Resp 592839/RS – Min. João Otavio de
Noronha T4 – Dj 08/03/2010)

Assim, arremato que, se a decisão envereda por interpretação
equivocada  ou  que  contraria  os  argumentos  da  recorrente,  não  há  se  falar  em
omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em acolhimento dos embargos.

Sobre o tema, o STJ decide que “constatado que a insurgência
da  embargante  não  diz  respeito  a  eventual  vício  de  integração  do  acórdão



impugnado, mas a interpretação que lhe foi desfavorável, é de rigor a rejeição dos
aclaratórios.”(STJ - EDcl MS 13692 – Min. Benedito Gonçalves – S1 – DJe 15/09/2009).

Nesses termos, voto pela rejeição dos embargos de declaração.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, rejeitar os embargos, nos
termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Juiz Convocado Dr. Gustavo Leite
Urquiza (com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho).

 Presente  ao  julgamento  o  Exma.  Dra.  Vanina  Nóbrega  de
Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


