
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA 
Nº 0001596-06.2015.815.0000.
Relator: Des. José Aurélio da Cruz.
Embargante: TNL PCS S/A.
Advogados: Wilson Sales Belchior e outros
Embargado: Diércio Garcia de Medeiros Guedes
Advogado: Orlando Virginio Penha

ACÓRDÃO

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO.  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA. 
REQUISITOS  LEGAIS  NÃO  PREENCHIDOS. 
OMISSÃO  NÃO  CONFIGURADA.  EMBARGOS 
REJEITADOS.

1.  Não restando demonstrado qualquer omissão no 
acórdão,  eis  que  a  decisão  embargada  examinou 
amplamente a matéria trazida no recurso, devem os 
embargos de declaração ser rejeitados à míngua de 
seus pressupostos legais.
2.  Rejeitam-se  os  embargos  declaratórios  quando 
inexistentes,  na  hipótese,  quaisquer  um  dos  vícios 
alegados pelo embargante.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os integrantes da 2º Seção Especializada Civil do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em rejeitar os embargos 
de declaração, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de 
fl.608. 
                        RELATÓRIO

TNL  PCS  LTDA  interpôs  Embargos  de  Declaração 
(fls.519/523) em face do Acórdão de fls. 507/509v, que negou provimento ao 
agravo interno, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de 
tutela nos autos da Ação Rescisória em debate.

Nas  razões  dos  embargos  (fls.  519/523)  foi  aduzido,  em 
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síntese,  que  ocorreu  omissão  no  Acórdão,  pois  entende  que  não  foram 
enfrentados os requisitos legais para o deferimento da antecipação de tutela. 

Por fim, pediu pelo acolhimento dos embargos de declaração, 
com  a  conseqüente  modificação  do  Acórdão,  para  que  seja  concedida  a 
medida de urgência, resultando em sustar os efeitos da decisão rescindenda 
até decisão final da presente ação rescisória.

Contrarrazões às fls. 552/557.

É o relatório.

VOTO

Como é  cediço,  os  embargos  de  declaração  serão  cabíveis 
sempre  que  houver  necessidade  de  sanar  qualquer  omissão,  obscuridade 
e/ou contradição em uma decisão judicial, considerando-se que as mesmas 
devem ser claras e precisas, haja vista a incontestável importância do seus 
efeitos e fundamentos. 

No  caso,  porém,  os  embargos  interpostos  não  merecem 
acolhimento, porquanto inexiste violação ao comando do artigo art. 1.022 do 
CPC/2015  no  acórdão  de  fls.  507/509v,  que  apreciou  o  agravo  interno 
interposto  em  face  da  decisão  monocrática  de  fls.  408/409,  conforme 
veremos.

Transcrevo o comando legal do dispositivo citado, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 
decisão judicial para: 

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; 

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 
material.”

Pelo  que  se  extrai  dos  embargos  de  declaração de  fls. 
519/523, não restou demonstrada quaisquer das hipóteses imprescindíveis à 
interposição do presente recurso, limitando-se a alegar omissão em relação 
aos requisitos para o deferimento da antecipação de tutela.

Leciona  Humberto  Theodoro  Júnior  sobre  tutela  antecipada, 
que:

"O texto do dispositivo legal  em questão prevê que a tutela  
antecipada,  que  poderá  ser  total  ou  parcial  em relação  aos 
efeitos do pedido formulado na inicial, dependerá dos seguintes 
requisitos: 

a) requerimento da parte; 
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b) produção de prova inequívoca dos fatos arrolados na inicial; 

c)  convencimento  do  juiz  em  torno  da  verossimilhança  da 
alegação da parte; 

d) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação;  
ou. 

e) caracterização de abuso de direito de defesa ou manifesto 
propósito protelatório do réu; e. 

f)  possibilidade  de  reverter  a  medida  antecipada,  caso  o 
resultado da ação venha a ser contrário à pretensão da parte 
que requereu a antecipação satisfativa."

Verifica-se,  que  o  magistrado  tem  que  se  convencer  da 
verossimilhança  da  prova  e  tem  que  existir  dano  irreparável  ou  de  difícil 
reparação, o que no caso não ocorreu.

Na  decisão  embargada  restou  assim  fundamentada  o 
indeferimento da antecipação de tutela, in verbis:

“No  caso,  cuida-se  de  pedido  liminar  pedindo  a 
suspensão  do  cumprimento  da  sentença,  sob  o 
argumento  de  que  a  exeqüibilidade  da  decisão 
causaria  grave  prejuízo  financeiro  a  autora,  pois  o 
valor executado nos autos do processo originário é 
de  R$  380.000,00  (trezentos  e  oitenta  mil  reais),  
ocorrendo o risco  de grave lesão e difícil reparação.

Registro, que como é cediço, além dos pressupostos 
do  artigo  798  do  CPC,  a  concessão  da  tutela 
antecipada  em  sede  de  ação  rescisória  está 
condicionada à presença dos requisitos autorizadores 
da medida extrema, que se traduzem no “fumus boni  
iuris” e no “periculum in mora”.

Não  obstante  sejam  plausíveis  os  argumentos 
trazidos  pela  autora,  não  ficou  demonstrada,  ao 
menos  neste  momento  processual,  a  existência  de 
fundado  receio  de  dano  grave  de  incerta  ou  difícil  
reparação.

No caso, porém, a título de comprovar o receio de 
dano  irreparável,  o  autor  limitou-se  a  afirmar  a  
iminência  de  sofrer  o  bloqueio  do  valor  de  R$ 
380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) em suas 
contas. Tal argumento, contudo, não é, ao meu ver,  
suficiente para autorizar a concessão da medida de 
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urgência pleiteada.

Observo que na fase de cumprimento de sentença a  
autora interpôs agravo de instrumento nº 2002181-
92.2013.815.0000,  cuja  relatoria  coube  ao  Des. 
Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos,  objetivando 
reduzir  o valor das “astreintes” por entender ser 
desproporcional e evitar enriquecimento sem causa. 
No  julgamento  do  agravo  de  instrumento  foi  
determinado  a  redução  da  multa  diária  para  o 
patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Assim, com fulcro nos argumentos acima expostos,  
indefiro o pedido de antecipação de tutela.”

Ademais, no caso em debate é importante consignar, ainda, 
que além da redução do valor da execução com o julgamento do agravo 
de  instrumento  nº  2002181-92.2013.815.0000,  a  tese  defendida  pela 
recorrente na ação rescisória é a tentativa de corrigir possíveis erros no 
curso do processo originário, fato que se torna inviável de apreciação 
em sede de ação rescisória.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL 
NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO.  
ALEGAÇÕES GENÉRICAS.  REITERAÇÃO DE RAZÕES DE 
MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.

1.  Os  embargos  de  declaração não constituem instrumento 
adequado para  demonstração  de  inconformismos  da  parte 
com  o  resultado  do  julgado   e/ou   para   formulação   de  
pretensões  de  modificações do entendimento  aplicado,  salvo  
quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes.

2.  Para caracterização do vício de omissão, não basta a 
premissa de que não houve o enfrentamento de todos os 
argumentos suscitados pelo recorrente.  A  indicação há 
de ser clara, específica e coerente, de forma  a  demonstrar  
determinada  imperfeição no julgado que enseja distorção 
indevida  na  solução da controvérsia, observada a res in 
iudicium deducta.

3.  A  mera  reiteração ou reprise das razões do mérito dos 
recursos  predecessores   revela   o   propósito   do 
embargante   de   reversão  do  julgado  por  via  oblíqua  e 
enseja a rejeição do recurso.

4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no 
AREsp  745.802/RS,  Rel.  Ministro  ANTONIO  SALDANHA 
PALHEIRO,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  03/05/2016,  DJe 
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13/05/2016)

Não restando caracterizado qualquer omissão, tendo a decisão 
embargada examinado amplamente a matéria trazida no recurso, devem os 
embargos de declaração ser rejeitados.

Dessa  forma,  embargos  de  declaração  não  é  o  recurso 
adequado para modificar o acórdão, quando não configuradas as hipóteses do 
art. 1.022 do CPC/2015. 

Com tais fundamentos é que REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Frederico  Martinho  da 
Nóbrega Coutinho – Presidente – Relator: Maria das Graças Morais Guedes. 
Revisor:  Des.  José  Aurélio  da  Cruz.  Participaram ainda  do  julgamento  os 
Senhores Desembargadores Dr. Marcos William de Oliveira (Juiz convocado 
para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides), Romero 
Marcelo da Fonseca e João Alves da Silva.

Presente  à  sessão,  representando  o  Ministério  Público,  a 
Exma.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa,  Promotora  de  Justiça 
convocada.

Segunda  Seção  Especializada  Cível,  Sala  de  Sessões  do 
Tribunal de Justiça do estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de junho de 
2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
RELATOR
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