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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO
DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE  ACORDO
C/C  PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INSURGÊNCIA DA
PROMOVIDA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
OMISSÃO  E  OBSCURIDADE.  INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA  DEVIDAMENTE  ENFRENTADA   NA
DECISÃO  IMPUGNADA.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos  de  obscuridade,  contradição ou omissão,
ou,  ainda,  para  corrigir  erro  material,  não  se
prestando ao reexame do julgado,  e,  não existindo
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.
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-  A parte  dissente  dos  fundamentos  narrados  no
decisum combatido,  deve  valer-se  do  recurso
adequado  para  impugná-lo,  não  se  prestando  os
embargos declaratórios para tal finalidade.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  fls.
280/283,  opostos pela  Energisa  Paraíba  -  Distribuidora  de  Energia  S/A contra  a
decisão de fls. 269/278, proveniente da Ação Declaratória de Nulidade de Acordo c/c
Pedido de Tutela Antecipada forcejada pelo Município de Frei Martinho.

Em suas razões, a recorrente afirma existir omissão
no julgado,  sob alegação de que não houve pronunciamento acerca da perda do
objeto, diante da celebração de acordo firmado entre as partes. No mais, assegura
que apesar do contrato ter sido considerado nulo, não foi esclarecida a questão acerca
da “manutenção da exigibilidade dos débitos que a compõe e portanto dos efeitos
decorrentes da declaração”, fl. 282. Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios
para serem supridos os vícios existentes.

Contrarrazões não ofertadas pelo Município de Frei
Martinho, conforme certidão de fl.  289.

       
É o RELATÓRIO.

VOTO

Como  se  sabe,  os  embargos  declaratórios  se
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destinam  a  sanar,  em  sentenças,  decisões  e  acórdãos,  obscuridades,  dúvidas,
omissões ou contradições eventualmente existentes naquelas ou nestes (artigo 1.022,
do Código de Processo Civil atual).

A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou  qualitativamente,  por  um
pronunciamento  complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo  os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.

Nessa ordem de ideias, é cediço que os embargos de
declaração  se  prestam  a  viabilizar,  dentro  da  mesma  relação  processual,  a
impugnação  de  qualquer  decisão  judicial  eivada  de  obscuridade,  contradição  ou
omissão, não se revestindo,pois, de características de revisão total do julgado.

No caso dos autos, analisando as razões do reclamo,
percebe-se que a embargante, em verdade, não se conformou com a fundamentação
da decisão contrária  às  suas  intenções  e,  de  maneira  infundada,  lançou mão dos
presentes embargos, alegando, inicialmente que não foi apreciado o pedido de perda
do objeto, constante na petição de fl. 256/257, diante da realização de um novo acordo
firmado entre as partes.

De  fato,  verifica-se  que  a  Energisa  Paraíba  –
Distribuidora de Energia, através da petição de fls. 233/236, informou a este Juízo
que havia feito um novo pacto com o Município de Frei Martinho, pugnando, assim,
pela perda do objeto do presente recurso.

Porém,  determinada  a  intimação  da  Edilidade,
conforme se verifica através dos despachos de fl. 254 e fl. 259, para, querendo, no
prazo de 10 (dez) dais, manifestar-se acerca das citadas petições, àquela permaneceu
inerte, de acordo com a certidão de fl. 261, impossibilitando, assim, o acolhimento do
pleito da parte recorrente, de acordo com o preceitua o art. 485, § 4º, do Novo Código
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de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(…)
§ 4º. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem
o consentimento do réu, desistir da ação.

Desta feita, de acordo com o artigo supra citado, para
que haja a extinção do feito, necessário se torna a anuência da parte contrária, o que
não ocorreu no presente caso, motivo pelo qual foi julgado o mérito da lide, como
consequência do não acolhimento do pedido da parte ré.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS.  BANCO  BANRISUL  S/A.
DESISTÊNCIA  DA  AÇÃO.  NECESSIDADE  DE
ANUÊNCIA  DA  PARTE  CONTRÁRIA.
Angularizada a relação processual com a citação, a
desistência da ação só pode ser homologada havendo
a anuência da parte ré (art. 267, §4º, do CPC). No caso
concreto,  a  parte  demandada  não  foi  devidamente
intimada.  Sentença  desconstituída.  PROVIDA
APELAÇÃO.  (Apelação  Cível  Nº  70061949699,
Vigésima Quarta Câmara Cível,  Tribunal  de Justiça
do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado
em 29/10/2014) - sublinhei. 

Ademais,  aduz  merecer  esclarecimento  a  questão
relativa a exigibilidade dos valores que compõem a dívida negociada pelas partes,
alegando, para tanto, “em que pese o contrato tenha sido declarado nulo, cumpre
ressaltar que a nulidade do instrumento não pode impedir a cobrança da dívida lá
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representada,  havendo   necessidade  de  esclarecimento/menção  acerca  da
manutenção  da  exigibilidade  dos  débitos  que  a  compõe  e  portanto  dos  efeitos
decorrentes da declaração”, fl. 282.

Todavia, mais uma vez, entendo não existir vício a
ser suprido, pois, tendo sido reconhecida a nulidade do contrato firmado entre as
partes, inexiste dívida a ser cobrada, uma vez que esta é consequência daquele.

Desse modo, tendo a decisão impugnada sido clara e
precisa quanto ao enfrentamento dos pontos indispensáveis ao desfecho do caso, não
vislumbro eiva alguma a ser sanada.

Assim, não  é  necessário  grande  esforço  para  se
perceber que a postulação sob análise é inadmissível na via do recurso de integração,
posto  que  não  diz  respeito  a  quaisquer  dos  defeitos  arrolados  no  art.  1.022,  do
Código de Processo Civil.

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.

 
É o VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
João Alves da Silva (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator)
e  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  de  Direito  convocado  em  substituição  ao
Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 31 de maio de 2016 - data do julgamento.
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Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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