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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2011712-71.2014.815.00001

ORIGEM: 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR:  Juiz  Onaldo  Rocha  de  Queiroga,  convocado  para
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
1ºs  EMBARGANTES:  José  Aires  Arcoverde,  Espólio  de  Inaldo
Vieira e Maria Arcoverde, e outros
ADVOGADOS: José Augusto Meirelles Neto e Valdísio Vasconcelos
de Lacerda Filho 
2ª EMBARGANTE: Sul América Seguros de Pessoas e Previdência
S/A
ADVOGADOS: Hermano Gadelha de Sá e Weber do Amaral Chaves
EMBARGADOS: Os mesmos

PRIMEIROS  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VÍCIOS  INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO. 

1. Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “a via recursal
dos embargos de declaração –  especialmente quando
inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada
utilização –  não pode conduzir, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação
de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo
acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade,
omissão ou contradição.” (AI-AgR-ED-ED 177313/MG - Rel. Min.
Celso de Mello - 1ª Turma – julgamento: 05.11.1996).

2. STJ: “Os embargos se prestam a sanar omissão, contradição
ou obscuridade, não a adequar a decisão ao entendimento do
embargante.”  (EDcl na MC 7332/SP - Rel. Min. Antônio de

1 Processo de origem – 1º grau: 0020952-03.2005.815.0011 (1ª Vara Cível de Campina Grande).
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Pádua Ribeiro - 3ª Turma - jul. 17.02.2004 - DJU 22.03.2004 p.
291).

3. "A contradição que autoriza os embargos declaratórios é
a  interna,  entre  as  proposições  da  própria  decisão,  ou
seja,  é  aquela  existente  entre  a  fundamentação  e  o
dispositivo,  relatório  e  fundamentação,  dispositivo  e
ementa ou ainda entre seus tópicos internos, e não aquela
supostamente  verificada  entre  seus  fundamentos  e  os
documentos constantes nos autos". (STJ - EDcl no AREsp
169.105/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 27/06/2013).

4. Embargos rejeitados.

SEGUNDOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. SUPOSTA
OMISSÃO  DO  ACÓRDÃO,  QUE  NÃO  ESPECIFICOU  OS
PARÂMETROS  PARA  A  ELABORAÇÃO  DOS  CÁLCULOS.
REJEIÇÃO.

1.  Não é necessário  pronunciamento  do Tribunal  acerca  dos
critérios  para a realização de cálculos,  porquanto – e isso é
básico  em  processo  civil  –  devem  eles  seguir  o  que  foi
delineado na decisão exequenda.

2. Embargos rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda  Câmara  Especializada  Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, rejeitar ambos  os
embargos de declaração.

JOSÉ  AIRES  ARCOVERDE  e  SUL  AMÉRICA  SEGUROS  DE
PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A  opuseram  embargos de declaração, por
meio dos quais suscitam vícios no acórdão  (f.  1.068/1.077  –  Vol.  5)
prolatado por este Órgão Colegiado.

Eis a ementa do julgado combatido:

PRELIMINAR.  ALEGAÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DO  ART.  525,
INCISO  I,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  RENÚNCIA  DO
MANDATO  PELO  CAUSÍDICO.  PRESCINDIBILIDADE  DE  CERTIDÃO,
QUANDO, POR CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS, INFERE-SE QUE NÃO
HOUVE HABILITAÇÃO DE NOVO DEFENSOR. REJEIÇÃO.
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1.  Se  houve  renúncia  ao  mandato  pelos  causídicos  de  um  dos
agravados, sem a constituição de novo advogado, fato extraído pela
cópia integral dos autos, é absolutamente prescindível certidão para
atestar-se o óbvio.

2.  Frise-se,  além disso,  que  o  agravante  juntou a  procuração  de
todas as partes, cumprindo, dessa forma, o art. 525, I, do CPC.

3. Preliminar rejeitada.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSO  DE  EXECUÇÃO.
DIFERENÇAS  ABISMAIS  NOS  CÁLCULOS.  NECESSIDADE  DE
REALIZAÇÃO DE SEGUNDA PERÍCIA CONTÁBIL, A FIM DE ELUCIDAR,
COM CLAREZA, O QUANTUM EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Havendo  diferenças  abismais  nos  cálculos  apresentados  pelas
partes e pelo perito, tendo este inclusive chegado a valor superior ao
pleiteado pelos exequentes, é recomendável a realização de segunda
perícia,  plenamente  admitida  pela  doutrina  e  jurisprudência,
sobretudo a pretoriana.

2. Recurso parcialmente provido.

Nos primeiros aclaratórios (f.  1.081/1.088), o Sr. JOSÉ AIRES
ARCOVERDE (agravado) sustenta a tese de que haveria  contradição do
julgado  com  o  entendimento  pretoriano,  porquanto  o  acórdão  teria
decidido  pela  dispensa  de  certidão  cartorária,  para  comprovação  da
ausência de procuração, quando a jurisprudência do Colendo STJ entende
pela  imprescindibilidade  do  referido  documento,  sob  pena  de  não
conhecimento do agravo de instrumento.

SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, nos
segundos  embargos  (f.  1.090/1.092),  sustentou  que  o  acórdão  foi
omisso, na medida em que não teria especificado os parâmetros para a
realização de nova perícia.

Embora as partes tenham sido intimadas para a apresentação
de  antítese,  apenas  a  SUL  AMÉRICA  SEGUROS  DE  PESSOAS  E
PREVIDÊNCIA S/A o fez (f. 1.104/1.108).

É o breve relato.

            VOTO: Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
           Relator

- DOS EMBARGOS DO SR. JOSÉ AIRES ARCOVERDE:
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Extrai-se dos autos que fora levantada  preliminar pelo não-
conhecimento do recurso, ficando assim consignado no acórdão:

Em  preliminar,  defenderam  o  não-conhecimento  do  recurso,  por
descumprimento do art. 525, inciso I, do Código de Processo Civil.
Disseram que, desde 14/08/2013, o Espólio de Maria Marlene Aires
Urquiza está sem defensor nos autos, tendo em vista a renúncia ao
mandato formalizada pelos antigos causídicos, fato que deveria ter
sido comprovado por certidão, que não fora juntada aos autos pela
recorrente.

[…]

PRELIMINAR:

Não é possível acolher a preliminar.

Havendo juntada de cópia integral dos autos principais no agravo de
instrumento,  com  fotocópia  da  petição  de  renúncia  ao  mandato
formalizada  pelos  causídicos  de  um  dos  agravados,  torna-se
absolutamente prescindível certidão nesse sentido, já que o fato está
devida e exaustivamente comprovado.

Em outras palavras, o agravante cumpriu fidedignamente o art. 525,
I,  do  Código  de  Processo  Civil,  ao  trazer,  às  f.  113  –  vol.  1,  a
procuração que a Srª Maria Marlene Aires Urquiza outorgou aos seus
causídicos.

Depois de seu falecimento, às f. 300/308, há o pedido de habilitação
dos herdeiros, com a respectiva cadeia de procurações.

Não  constitui  demasia,  senão  insistência,  frisar  que,  se  houve
renúncia  ao  mandato,  sem a  constituição  de  novo  causídico,  fato
extraído pela cópia integral dos autos, é absolutamente prescindível
certidão para atestar-se o óbvio.

Trago elucidativo julgado pretoriano sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL  E CIVIL.  RECURSO ESPECIAL.  INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO  NO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  SEM  CÓPIA  DA  CADEIA  DE
PROCURAÇÕES  OUTORGADAS  PELO  AGRAVADO.  INEXISTÊNCIA  DE
VIOLAÇÃO AO ART. 525, I, DO CPC. FINALIDADE DO ATO ATINGIDA,
SEM  PREJUÍZO  ÀS  PARTES.  LUCRO  CESSANTE.  CONFIGURAÇÃO.
QUANTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.

-  As  formalidades  exigidas  pelo  art.  525,  I,  do  CPC  têm
finalidades claras, que são a de propiciar ao Tribunal de Justiça
os  meios  necessários  à  cognição  e  de  viabilizar  à  parte  'ex
adversa' o exercício do contraditório e da ampla defesa. O art.
525, I, do CPC não exige cópia integral dos autos formados em
primeiro  grau  de  jurisdição,  mas  apenas  cópias  de  alguns
documentos,  justamente daqueles  necessários  à  compreensão
da controvérsia.
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- Assim, as formalidades do art.  525, I, do CPC cumprem seu
mister com a juntada do instrumento de mandado que à época
da interposição do agravo era eficaz, de forma a comprovar que
o  agravante  tem  poderes  para  recorrer,  propiciando-se,  por
outro  lado,  a  correta  intimação  dos  advogados  do  agravado,
para que possam oferecer resposta.

- Especificamente ao analisar a hipótese desses autos, não se vê como a
cognição do Tribunal de Justiça e o contraditório poderiam ser ampliados
com a juntada da cópia de um substabelecimento revogado. Portanto,
não há obstáculo que impeça julgamento de mérito.

-  A  recorrente,  então  agravada,  foi  regularmente  intimada,  ofereceu
resposta com todos os argumentos que lhe convieram. Não houve nem o
recorrente alegou prejuízo que justificasse a não admissão do agravo.

-  Se  a  recorrente  explora  atividade  agropecuária  e,  por  culpa  da
recorrida,  ficou  anos  sem dispor  do  veículo,  faz  jus  à  reparação  dos
lucros cessantes. Na hipótese, essa parcela indenizatória não é aferível
segundo o custo de locação de veículo similar. A apuração dos lucros
cessantes há de ser em função dos produtos agropecuários que poderia
vender ou transportar a mais.

-  Os  lucros  cessantes  estão definidos no art.  402 do CC⁄02 e,  neste
julgamento,  não  correspondem  a  despesas  com  locação  de  veículo
similar, por não equivalerem ao que a vítima "razoavelmente deixou de
lucrar".

- O TJ⁄RJ assegurou à recorrente indenização pelos lucros cessantes, de
acordo com o pedido expresso, não havendo violação à coisa julgada.
Recurso Especial não conhecido.2

Se isso não fosse suficiente, entendo que essa certidão – se  fosse
exigível  –  consubstanciaria  documento  necessário,  cuja  ausência
enseja,  não  a  incognoscibilidade  do  recurso,  mas  a  intimação  da
parte para suprir o vício, tal como expõe a jurisprudência do STJ, in
verbis:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC.  INEXISTÊNCIA.  AGRAVO DE  INSTRUMENTO.  ART.  525  DO CPC.
PEÇA  NECESSÁRIA  À  COMPREENSÃO  DA  CONTROVÉRSIA.  NOVO
ENTENDIMENTO DA  CORTE  ESPECIAL.  1.  Não  viola  o  artigo  535  do
Código  de  Processo  Civil,  nem  importa  negativa  de  prestação
jurisdicional,  o  acórdão  que  adotou,  para  a  resolução  da  causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente,
para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. A Corte Especial,
ao rever seu posicionamento, sob o rito dos recursos repetitivos,
firmou entendimento de que a ausência de peças facultativas no
ato de interposição do agravo de instrumento, ou seja, aquelas
consideradas necessárias à compreensão da controvérsia,  não
enseja a inadmissão liminar do recurso, devendo ser dada ao
agravante a oportunidade de complementação do instrumento

2 REsp 1.056.925⁄RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ 18⁄02⁄2009.
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(REsp 1.102.467/RJ - pendente de publicação). 8. Recurso especial
provido.3 

Rejeito, pois, a preliminar. 

O  primeiro  embargante sustenta  que  o  acórdão  estaria
eivado de contradição, por não ter seguido a orientação do STJ sobre o
assunto,  no  sentido  da  imprescindibilidade  de  juntada  de  certidão
comprobatória da inexistência de procuração.

Da leitura do recurso chega-se à ilação de que as alegações do
embargante demonstram, de forma clara, que os vertentes embargos
pretendem, na prática, rediscutir os fundamentos que embasaram a
decisão editada nos autos, ensejando sua rejeição por se arredarem
claramente das hipóteses elencadas no art. 535 do CPC, máxime quando
tentam modificar o decisum guerreado por meio de efeitos infringentes.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que:

A via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando
inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada
utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um
julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se
ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, omissão ou
contradição.4 

A decisão embargada, afirmo com plena convicção, apreciou a
matéria com exatidão e exauriu a função judicante da relação jurídico-
processual em análise, não havendo motivo para imputá-la a pecha de
omissa, contraditória ou obscura.

Ora, o embargante busca, na verdade, desconstituir o acórdão
prolatado no âmbito deste Órgão Colegiado, pretendendo, além do mero
exame dos pressupostos condicionadores da adequada utilização dos
embargos de declaração –  elementos esses inexistentes no caso sub
judice –  rediscutir a própria matéria que constituiu objeto de cansativa
apreciação no julgamento realizado.

O Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, tem
vedado a utilização dos embargos de declaração quando o recorrente, em
sede absolutamente inadequada, deseja obter o reexame da matéria que
foi correta e integralmente apreciada pelo acórdão impugnado. Vejamos:

Os embargos de declaração destinam-se, enquanto impugnação
recursal que são, a sanar eventual obscuridade, dúvida, contradição
ou omissão que se verifique no acórdão. Revela-se incompatível com

3 REsp 1204290/RJ,  Rel.  Ministro Ricardo Villas  Bôas Cueva,  Terceira  Turma, julgado em 09/10/2012,  DJe
16/10/2012.
4 STF - AI-AgR-ED-ED 177313 / MG - Rel. Min. Celso de Mello - 1ª Turma - jul. 05.11.1996.
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sua natureza e finalidade o caráter infringente que se lhes venha a
conferir, com o objetivo, legalmente não autorizado, de reabrir a
discussão de matéria já decidida, de forma unânime, pelo Plenário
desta Corte.5

Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material ou de manifesta
nulidade do acórdão (RTJ 89/548 –  RTJ 94/1167 – RTJ 103/1210 –
RTJ 114/351), não justifica –  sob pena de disfunção jurídico
processual dessa modalidade de recurso –  a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.6 

Impende registrar, ademais, que os aclaratórios são meios
impróprios para a adequação da decisão ao entendimento do embargante,
devendo a parte utilizar-se dos recursos verticais, caso entenda
necessário.

É nesse sentido o entendimento uníssono do STJ, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRETENSÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I –  Os
embargos se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade,
não a adequar a decisão ao entendimento do embargante.  II –
Embargos de declaração rejeitados.7 

Saliente-se,  ademais,  que  a  contradição,  apta  a  autorizar  o
manejo dos embargos declaratórios, é a interna, isto é, são as conclusões
desarmônicas  e  termos  inconciliáveis  utilizados  no  provimento,  jamais
entre  ele  e  entendimento  jurisprudencial,  como  demonstra  o  seguinte
precedente do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, ANTE A AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR PARTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM
E PELA  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  7/STJ,  CONHECEU DO AGRAVO
PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO
DOS EXECUTADOS. 1. Violação ao art. 535 do CPC não configurada.
Acórdão  local  que  analisou  adequadamente  todos  os  aspectos
necessários ao deslinde da controvérsia, não sendo possível confundir
decisão contrária  aos interesses da parte e negativa de prestação
jurisdicional.  Precedentes.  2.  "A  contradição  que  autoriza  os

5 RTJ 132/1020, Rel. Min. Celso de Mello.
6 EDAGRAG 153.060, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 4.2.94. 
7 STJ - EDcl na MC 7332/SP - Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro - 3ª Turma - jul. 17.02.2004 – DJU 22.03.2004
p. 291.
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embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da
própria  decisão,  ou  seja,  é  aquela  existente  entre  a
fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação,
dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos, e
não aquela supostamente verificada entre seus fundamentos
e  os  documentos  constantes  nos  autos".  (EDcl  no  AREsp
169.105/RS, Rel.  Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA,  julgado em 20/06/2013, DJe 27/06/2013).  […] 4.
Agravo regimental desprovido.8

Por fim, “os embargos declaratórios, mesmo manejados com o
propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão
embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua
interposição.”9

Na realidade, o embargante quer forçar este Órgão Colegiado a
reexaminar os aspectos jurídicos do acórdão, sobre o qual não recai
qualquer dos vícios do art. 535 do CPC.

Ante  o  exposto, rejeito  os  primeiros  embargos
declaratórios.

- DOS EMBARGOS DA SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E
PREVIDÊNCIA S/A:

Os aclaratórios  (segundos) veiculam  omissão no julgado,
que  não  teria  especificado  os  parâmetros  para  a  realização  de  nova
perícia.

Não há omissão, já que não é necessário pronunciamento do
Tribunal acerca dos critérios para a realização de cálculos, porquanto – e
isso é básico em processo civil – devem eles seguir o que foi delineado na
decisão exequenda.

Qualquer  alteração,  mínima  que  seja,  nos  parâmetros  dos
cálculos, ofende a coisa julgada, como já se pronunciou o STJ, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL
E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA  DOS  CÁLCULOS.  INADMISSIBILIDADE.  JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ.
ALTERAÇÃO  DO  TÍTULO  JUDICIAL.  IMPOSSIBILIDADE.  COISA
JULGADA.

8 AgRg no AREsp 84.840/PR,  Rel.  Ministro  MARCO BUZZI,  QUARTA TURMA,  julgado em 03/11/2015,  DJe
06/11/2015.
9 EDcl no AgRg no CC 115.261/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 24/10/2012, DJe
26/10/2012.
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[...]

2.  Não  é  possível  a  alteração  dos  critérios  de  pagamento
expressamente fixados no título executivo judicial, sob pena
de ofensa à coisa julgada.

[...]

4. Agravo regimental a que se nega provimento.10 

Enfim, leia-se o título judicial  (f. 331/350). Lá está o itinerário
para a elaboração dos cálculos (f. 349).

Rejeito, pois, os embargos.

- PARTE DISPOSITIVA:

À  luz  de  tudo  quanto  foi  exposto,  rejeito  ambos  os
embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição  limitada,  em  substituição  à  Excelentíssima
Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA)
e com o Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO
VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 02
de junho de 2016.

Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
                             Relator 

10 AgRg  no  REsp  1067871/SE,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
09/04/2013, DJe 16/04/2013.
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