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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO.  NOVO
JULGAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  ACÓRDÃO
QUE  RATIFICOU  A  DECISÃO  MONOCRÁTICA
QUE  NEGOU  SEGUIMENTO  À  APELAÇÃO.
PRINCÍPIO  DO  LIVRE  CONVENCIMENTO
MOTIVADO.  DESNECESSIDADE  DE
DELIBERAÇÃO  ACERCA  DE  TODOS  OS
FUNDAMENTOS  DEVOLVIDOS  PELAS  PARTES.
REJEIÇÃO DA SÚPLICA ACLARATÓRIA.

-  É  de  se  rejeitar  embargos  de  declaração  que  visam
rediscutir  a  matéria  julgada,  inexistindo,  pois,  qualquer
eiva  de omissão,  obscuridade  ou contradição  porventura
apontada.

- “O julgador não está obrigado a responder a todos os
questionamentos  formulados  pelas  partes,  competindo-
lhe,  apenas,  indicar  a  fundamentação  adequada  ao
deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades do
caso  concreto,  como  ocorreu  in  casu,  não  havendo
qualquer omissão no julgado embargado.” (STJ. EDcl no
AgRg no Ag 1238609 / RJ. Rel. Min. Gilson Dipp. J. em
14/12/2010).

-  Mesmo nos embargos com objetivo de buscar  as vias
Especial  e  Extraordinária,  devem ficar  demonstrados  as
figuras elencadas no dispositivo 535 do CPC/1973 e, por
construção  pretoriana  integrativa,  a  hipótese  de  erro
material, sob pena de rejeição.
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V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça da Paraíba, à unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos  de Declaração (fls.  185/191)  opostos  pelo Banco do
Brasil S.A. em face do Acórdão proferido às 181/183, que negou provimento ao Agravo Interno
apresentado pelo banco embargante.

O embargante é parte ré na presente ação e interpôs recurso de apelação, que
teve o seu seguimento negado em razão de violar o Princípio da Dialeticidade, uma vez que apenas
reproduziu nas razões apelatórias os argumentos outrora traçados na contestação.

Insatisfeito  com  a  primeira  decisão  monocrática,  o  banco  réu  apresentou
agravo interno, cujo Acórdão proferido pela Primeira Câmara Especializada Cível deste Tribunal
negou-lhe provimento, à unanimidade.

Ainda irresignado, o Banco do Brasil opôs o presente embargos de declaração
com efeitos modificativos, alegando, em suma, a existência de omissão no julgado, especialmente
sob argumentação de que o Acórdão embargado teria  se resumido a fundamentar  a decisão no
parecer ministerial, bem como pela simples transcrição da decisão monocrática, ferindo o art. 93,
IX, da Constituição Federal e o consagrado Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito inserto
no novo Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas (fls. 196/204).

É o relatório.

VOTO.

Inicialmente,  registre-se  que  a  apelação,  a  decisão  monocrática  e  o  agravo
interno foram todos julgados sob a égide do CPC/73, aplicando-se, desta forma, a regra do art. 14
do CPC/2015, in verbis:

Art.  14.   A norma  processual  não  retroagirá  e  será  aplicável
imediatamente  aos  processos  em  curso,  respeitados  os  atos
processuais  praticados e  as  situações  jurídicas  consolidadas
sob a vigência da norma revogada. (g.n.).

Ainda sobre o tema, vale transcrever o Enunciado Administrativo nº 02 do STJ:

“Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem
ser  exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele
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prevista,  com  as  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

Portanto,  é  descabida  a  tese  do  embargante  de  aplicação  do novo CPC ao
presente caso.

No  que  tange  ao  argumento  de  que  o  Acórdão  não  foi  devidamente
fundamentado,  novamente não tem razão o embargante,  haja vista que o  decisum  fundou-se na
jurisprudência pacífica deste Tribunal e do STJ acerca da violação ao Princípio da Dialeticidade,
consoante trecho abaixo transcrito (fl. 181-v):

“Vislumbro não merecer acolhimento o pleito declinado através
da presente irresignação, uma vez que a decisão recorrida, em
harmonia  com o  parecer  ministerial,  encontra-se  em  sintonia
com a jurisprudência pacífica desta Corte e do Superior Tribunal
de  Justiça,  comportando  julgamento  monocrático,  à  luz  do
disposto no art. 557 da Lei Adjetiva Civil.”

Ademais, igualmente resta sedimentado na jurisprudência que o julgador, sob a
égide  do  CPC/1973,  pode  utilizar  como  razões  de  decidir  os  fundamentos  de  outro  julgado,
valorando de forma crítica os argumentos adotados, como no caso em apreço.

Neste sentido, colhe-se do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  282/STF.
FUNDAMENTAÇÃO  DO  ACÓRDÃO.  ADOÇÃO  DOS
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA  COMO  RAZÕES  DE
DECIDIR. POSSIBILIDADE.  REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA
7/STJ.
1.  Trata-se,  na  origem,  de  ação  ordinária  ajuizada  pelo  ora
agravante  buscando  a  anulação  de  ato  administrativo  do
Departamento  de  Solos  da  Faculdade  de  Agronomia  da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que determinou o
afastamento do professou-autor da regência da disciplina Física
do Solo. O pedido foi julgado improcedente.
2. No julgamento da Apelação, o Tribunal de origem amparou-
se  na  sentença  e  no  parecer  ministerial  para  concluir  pela
licitude da conduta da instituição de ensino superior, porquanto
em  consonância  com  os  dispositivos  atinentes  à  autonomia
universitária.
3. No presente Regimental, o agravante reitera as teses relativas
à  ofensa  aos  arts.  515,  516  e  535  do  CPC.  Sustenta  que  o
Tribunal a quo "não produziu nenhuma fundamentação própria,
e,  assim,  não  enfrentou  as  questões  cruciais  propostas  na
demanda" (fl.
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1.468/STJ). Defende ainda a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ
ao presente caso.
4.  A  solução  integral  da  controvérsia,  com  fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
5. Não se pode conhecer da alegada ofensa aos arts. 515 e 516
do CPC, uma vez que os referidos dispositivos legais não foram
analisados  pelo  Tribunal  de  origem,  carecendo  a  matéria  de
prequestionamento.  Incidência,  por  analogia,  da  Súmula
282/STF.
6.  A  jurisprudência  do  STJ  se  firmou  no  sentido  de
reconhecer  a viabilidade de adotar ou ratificar o juízo  de
valor  firmado  na  sentença,  inclusive  transcrevendo-o  no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.
7. Hipótese em que as instâncias ordinárias valoraram as provas
dos autos para concluir pela legalidade do ato administrativo que
culminou na reclassificação do autor  quanto  à  ministração de
disciplinas.  A revisão desse entendimento implica reexame de
fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.
8. Agravo Regimental não provido.
(AgRg  no  AREsp  44.161/RS,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  14/05/2013,
DJe 22/05/2013). (g.n.).

Assim, não há no que se falar em pontos omissos quando o acórdão enfoca a
fundamentação  que  entende  adequada  e  necessária  para  o  deslinde  da  questão,  de  modo  que
igualmente é desnecessário que esta Corte responda a todos os questionamentos da parte, tudo em
homenagem ao Princípio do Livre Convencimento Motivado.

Também  é  este  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  senão
vejamos:

“PROCESSUAL  CIVIL.  COISA  JULGADA.  LIMITES.  PARTE
DISPOSITIVA.  MOTIVOS  E  FUNDAMENTOS  NÃO
ALCANÇADOS.  ART.  469,  I,  DO  CPC.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  ART.  535  DO  CPC.  OMISSÃO  AUSÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos,
quais  sejam,  suprir  omissão,  contradição  ou  obscuridade,  não
havendo qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os mesmos,
mormente  quando  o  ponto  fulcral  da  controvérsia  reside  na
insatisfação do embargante com o deslinde da controvérsia.
II  -  O  julgador  não  está  obrigado  a  responder  a  todos  os
questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe, apenas,
indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia,
observadas as peculiaridades do caso concreto, como ocorreu in
casu, não havendo qualquer omissão no julgado embargado.
III  -  Inviável  a  utilização  dos  embargos  de  declaração,  sob  a
alegação de pretensa omissão, quando a pretensão almeja – em
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verdade  –  reapreciar  o  julgado,  objetivando  a  alteração  do
conteúdo meritório da decisão embargada.
IV  -  Consoante  entendimento  consolidado  por  este  e.  STJ,  nos
termos do art.  469,  I,  do Código de Processo Civil,  somente  o
dispositivo da decisão judicial faz coisa julgada, e não os motivos
e  fundamentos  do  decisum.  Nesse  sentido:  REsp  968384/RJ,  2ª
Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 27/2/2009).
V - Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgRg no
Ag 1238609 / RJ. Rel. Min. Gilson Dipp. J. em 14/12/2010). Grifei.

Quanto  ao prequestionamento  explícito  para  fins  de  interposição  de  futuras
irresignações no âmbito do STJ e/ou STF, segundo entendimento jurisprudencial, é desnecessário,
pois basta que a matéria aduzida no recurso destinado ao tribunal superior tenha sido objeto de
manifestação  pela  Corte  a  quo,  sem que  seja  essencial  o  pronunciamento  específico  sobre  os
dispositivos legais correspondentes. Vejamos: 

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  OFENSA
AO  ART.  535  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO
CONFIGURADA.  PREQUESTIONAMENTO  EXPLÍCITO.
DESNECESSIDADE. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL
N.º 7.551/77 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 43/02.
ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  AO  ART.  6.º  DA  LEI  DE
INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. ANÁLISE REFLEXA DA
LEGISLAÇÃO  LOCAL.  SÚMULA  N.º  280  DO  SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
afastar  obscuridade  ou  eliminar  contradição  existentes  no
julgado, sendo certo que é desnecessário o prequestionamento
explícito a fim de viabilizar o acesso a esta Corte Superior de
Justiça, bastando que a matéria aduzida no recurso especial tenha
sido  objeto  de  manifestação  pelo  Tribunal  a  quo,  sem que  seja
necessário  o  pronunciamento  específico  sobre  os  dispositivos
legais correspondentes.
2. Para se aferir eventual violação do art. 6.º da Lei de Introdução
ao  Código  Civil,  é  imprescindível  o  percuciente  exame  da  Lei
Estadual n.º 7.551/77 e, principalmente, a análise dos efeitos da Lei
Complementar Estadual n.º 43/02, norma que restringiu os direitos
do  beneficiário,  o  que  é  inviável  na  via  especial,  a  teor  do
entendimento sufragado na Súmula n.º 280 do Supremo Tribunal
Federal.
3.  Agravo  regimental  desprovido.”  (STJ.  AgRg  no  Ag
1266387/PE. Relª. Minª.  Laurita Vaz. J. em 20/04/2010). Grifei.

Como  é  cediço,  a  finalidade  dos  declaratórios  é  corrigir  falhas  porventura
existentes  nos  decisórios  proferidos  pelos  Magistrados,  concernentes  às  supostas  omissões,
contradições e obscuridades, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos.
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É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro  dos  Santos  e  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.

Presente à sessão o douta representante do Ministério Público, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

J/14
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