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ACÓRDÃO

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  N.º  2008994-
04.2014.815.0000.
ORIGEM: 10ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
1º EMBARGANTE: Nogueira Indústria de Tubos Ltda. 
ADVOGADO: Erick Macedo e outros.
2º EMBARGANTE: Banco do Nordeste do Brasil S.A.
ADVOGADO: Marcos Firmino de Queiroz.
EMBARGADOS: Os Embargantes.

EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. EMBARGOS DO AGRAVADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
QUANTO AOS MOTIVOS QUE LEVARAM À CONCLUSÃO DO JULGADO E
QUANTO  AO  NÃO  RECONHECIMENTO  DE  PRECLUSÃO.  MATÉRIAS
EXPRESSAMENTE  DECIDIDAS.  PREQUESTIONAMENTO  SEM  QUE
ESTEJAM PRESENTES QUAISQUER REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.  EMBARGOS  DO  AGRAVANTE.  ALEGAÇÃO  DE
OMISSÃO QUANTO AO DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À
EXECUÇÃO.  JUSTIFICAÇÃO  DA  IMPOSSIBILIDADE  DE  APRECIAÇÃO
DIANTE  DA  INSUFICIÊNCIA  DE  SUBSÍDIOS.  INTENÇÃO  DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1.  Não  existindo  no  Acórdão  embargado  omissão  a  ser  sanada,  rejeitam-se  os
Aclaratórios opostos sob tal fundamento.

2. Fundamentando o “decisum” de forma clara e suficiente, não está o magistrado
obrigado a se pronunciar sobre todas as teses e dispositivos legais suscitados pelo
recorrente. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  aos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 2008994-04.2014.815.0000,
em que figuram como Embargantes Nogueira Indústria de Tubos Ltda. e Banco do
Nordeste do Brasil S.A.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o Relator, conhecer dos Embargos de Declaração e rejeitá-los. 

VOTO.

Nogueira  Indústria  de  Tubos  Ltda. opôs  Embargos  de  Declaração,  f.
347/354,  contra o  Acórdão de f. 342/343, que rejeitou a preliminar de inépcia da
inicial  em razão  do  atendimento  aos  requisitos  do  art.  282,  do  CPC,  e  proveu



parcialmente  o  Agravo  de  Instrumento  em  face  dele  manejado  pelo  Banco  do
Nordeste do Brasil S.A., para reconhecer que o pronunciamento do Agravante foi
no sentido de considerar incontroverso o valor confessado pelo Agravado de R$
948.862,88, e determinar que a execução prosseguisse para pagamento do total do
débito exequendo, a ser apurado mediante a realização de perícia contábil.

Alegou que há omissão no Acórdão ao não expressar os motivos pelos quais
concluiu que o Agravante concordou como sendo incontroverso o valor confessado,
como também ao não declarar preclusa a matéria, uma vez que como o Banco já
havia concordado como sendo incontroverso o valor de R$ 928.862,88, e pedido a
continuidade da execução por este valor em definitivo, não poderia pedir rediscussão
desse ponto.

Pugnou pelo acolhimento dos presentes Embargos, com efeitos infringentes,
para  que  seja  prequestionada  a  matéria  e  sanadas  as  omissões  apontadas,
modificando o julgado.

Contrarrazoando, f. 366/369, o Banco do Nordeste do Brasil  alegou que a
simples rejeição das preliminares arguidas não implicam em omissão do julgado,
pugnando pelo não acolhimento dos Aclaratórios.

O Banco do Nordeste do Brasil  também Embargou, f. 356/358, alegando
que o Acórdão foi omisso ao não analisar o pedido de declaração de preclusão do
direito  de  interposição  de  embargos  à  execução,  por  entender  suficientemente
intruido o Agravo de Instrumento.

Pugnou pelo acolhimento dos presentes Embargos para que seja sanada a
omissão apontada.

Contrarrazoando, f. 361/364, o Embargado  Nogueira Indústria de Tubos
Ltda., utilizando  de  argumentação  genérica,  que  se  prestaria  a  contrarrazoar
qualquer Aclaratório, pugnou pela negativa de conhecimento do Recurso interposto
pelo segundo Embargante, ou pelo seu não acolhimento.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Recursos.

A primeira Embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não expressar os
motivos pelos quais concluiu que o Agravante concordou como sendo incontroverso
o valor confessado, como também ao não declarar preclusa a matéria, uma vez que
como  o  Banco  já  havia  concordado  como  sendo  incontroverso  o  valor  de  R$
928.862,88, e pedido a continuidade da execução por este valor em definitivo, não
poderia pedir a rediscussão desse ponto.

Ao  contrário  do  que  alega  a  primeira  Embargante,  não  há  omissão  no
julgado,  porquanto  a  Decisão  colegiada,  além de  haver  deixado  expresso  que  a
conclusão  de  que  o  Agravante  concordou  como  sendo  incontroverso  o  valor
confessado  pelo  Agravado  decorreu  da  análise  do  inteiro  teor  da  petição  que



provocou a Decisão agravada, não declarou a preclusão da matéria reconhecendo
incontroverso o valor de R$ 928.862,88, uma vez que deixou claro que o valor total
da execução dependia de apuração por perícia contábil, consoante pode-se verificar
no trecho abaixo transcrito, f. 343:

Após  o  trânsito  em julgado  da  Sentença  proferida  nos  autos  da  Ação  Revisional
intentada  pelos  Agravados  para  discutir  as  cláusulas  do  contrato  firmado  com  o
Agravante, processo n.º 001.2002.005691-5, este iniciou a execução apresentando os
cálculos  de  f.  178/210,  no  valor  de  R$  3.498.372,50,  oportunidade  em  que  o
Agravado Nogueira Indústria de Tubos Ltda., discordando desse montante, apresentou
cálculo onde reconheceu o valor de R$ 948.862,80, como incontroverso.

Por não concordar com os cálculos apresentados pelo Agravado Nogueira Indústria de
Tubos  Ltda.,  f.  221/224,  o  Agravante  pugnou  pela  homologação  dos  por  ele
elaborados, e o Juízo determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, que se
manifestou  pela  necessidade  da  realização  de  perícia  contábil,  sem  manifestação
ulterior do Juízo sobre essa matéria.

Entendendo irregular a tramitação da execução, o Agravante peticionou, f. 240/242,
pugnando  para  que  fosse  considerado  incontroverso  o  valor  de  R$  948.862,80,
apresentado pelo Agravado, e para que o Juízo chamasse o feito à ordem e desse
continuidade à “execução por este valor, em definitivo”.

Da análise  do  inteiro  teor  da  petição  que  resultou  na  Decisão  acima,  f.  240/242,
conclui-se que o Agravante concordou como sendo incontroverso o valor confessado
pelo Agravado para fins de dar continuidade à execução por esse valor, enquanto se
discutia a real quantia exequenda.

Não há que se falar em declarar a quantia de R$ 3.498.372,50 como o valor total da
execução,  porquanto  a  apuração  da  quantia  exequenda  depende  de  realização  de
perícia contábil.

O  segundo  Embargante  alega  que  o  Acórdão  é  omisso  por  não  haver
analisado  o  pedido  de  declaração  de  preclusão  do  direito  de  interposição  de
embargos à execução.

Igualmente,  ao  contrário  do  que  alega  o  segundo  Embargante,  não  há
omissão  no julgado,  porquanto  o Acórdão foi  claro  ao  justificar  que deixava  de
apreciar referido pedido, em razão da insuficiência de subsídios nos autos, conforme
demonstrado no trecho abaixo transcrito, f. 343.

Diante da insuficiência de subsídios nos autos para analisar se e quando os executados
foram citados, deixo de apreciar o pedido para declaração de preclusão do direito de
interposição de embargos à execução.

Além do mais,  os Embargos Declaratórios têm o escopo de solicitar do
Julgador que esclareça obscuridade, elimine contradições ou supra omissões, acaso
existentes na Decisão, e não o de adequar a Sentença ou o Acórdão ao entendimento
do Embargante.

Fundamentando a Decisão de forma clara e suficiente, não está o Julgador
obrigado a se pronunciar sobre todas as teses e dispositivos legais suscitados pelo
recorrente1.
1 STJ;  EDcl-AgRg-REsp  1.213.855;  2010/0179836-0;  Sexta  Turma;  Rel.  Min.  Og  Fernandes;  DJE



In  casu,  trata-se  de  nítida  intenção  de  revisão  do  julgado,  o  que  é
inadmissível na ordem processual.

Ausentes  quaisquer  dos  requisitos  de  admissibilidade  dos  Embargos  de
Declaração,  o  caráter  prequestionatório  que  a  primeira  Embargante  deseja
emprestar-lhe não tem como ser acolhido, já que o aludido Acórdão dissecou toda a
matéria discutida, inexistindo, portanto, qualquer eiva de omissão a ser sanada. 

Isso posto, inexistindo omissão a ser sanada, conhecidos os Embargos
de Declaração, rejeito-os. 

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator
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