
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0102270-41.2005.815.0000. 
Origem : 17ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Embargante : F. M. Engenharia LTDA.
Advogado : Rinaldo Mouzalas de Souza e outros.
Embargada : Brasquímica Produtos Asfálticos LTDA.
Advogado : Walter Melo Nascimento Júnior (OAB 9.676) e Wilson 

     Sales Belchior (OAB/PB nº 17.314-A).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
REAPRECIAÇÃO  DO  ARGUMENTO  DE
OMISSÃO DE OFENSA À COISA JULGADA.
RECONHECIMENTO  DO  VÍCIO
EMBARGÁVEL PELO SUPERIOR TRIBUNAL
DE  JUSTIÇA.  INTEGRAÇÃO  DO  PONTO
OMISSO.  ALEGAÇÃO  DE  QUE  A
INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO TÍTULO
EXECUTIVO  JUDICIAL  NO  ACÓRDÃO
EMBARGADO OFENDE À COISA JULGADA.
CONTEÚDO CONDENATÓRIO EXTRAÍDO A
PARTIR  DE  INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA  DO  CONJUNTO  DE
DECISÕES  PROFERIDAS  NA  FASE
COGNITIVA.  AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA
À  COISA  JULGADA.  PRECEDENTES  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
ACOLHIMENTO  PARCIAL DOS  EMBARGOS
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

-  Em Recurso Especial  interposto contra o acórdão
que  rejeitou  os  Embargos  de  Declaração  opostos
contra a decisão colegiada que apreciou o agravo de
instrumento,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça
reconheceu  a  ausência  de  manifestação  expressa
acerca  do  argumento  de  ofensa  à  coisa  julgada.
Assim,  devem  ser  reapreciados  os  embargos  de
declaração objeto do recurso especial para acolhê-los,
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em  parte,  a  fim  de  integrar  o  acórdão  do  recurso
instrumental.

- A partir do momento em que o juízo da execução se
depara  com  um  comando  sentencial  impreciso  ou
uma dúvida na interpretação de seus dispositivos, não
há ofensa à coisa julgada no exercício hermenêutico
imprescindível  na  fase  executiva,  sendo
entendimento  já  consolidado  jurisprudencial  e
doutrinariamente, e, recentemente consagrado no art.
489, §3º, do Código de Processo Civil de 2015. Não
há,  pois,  violação  à  coisa  julgada  na  interpretação
sistemática,  realizada  em  fase  de  cumprimento  de
sentença, do conjunto de decisões que compuseram a
resolução do caso concreto.

-  Acolhidos  os  embargos  para  suprir  a  omissão
apontada,  negando-lhes efeitos  infringentes  e,  por
consequência, mantendo  a  decisão  atacada,  sem
alteração, contudo, de seu dispositivo. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  acolher
parcialmente os  embargos,  com  efeitos  meramente  integrativos,  à
unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração opostos  pela F.M.
Engenharia LTDA contra os termos do acórdão exarado às fls. 1527/1536,
que  julgou  agravo  de  instrumento  interposto  da  decisão  de  primeiro  grau
adotada pela 17ª Vara Cível da Comarca da Capital, cuja cópia se encontra às
fls.  1193,  integrada  pelo  julgamento  de  dois  embargos  de  declaração
sucessivos, cujas cópias se encontram às fls. 12/14 e 10/11.  

A F. M. Engenharia LTDA atravessou embargos declaratórios
(fls.  1560/1544),  alegando:  (i)  omissão por  desconsiderar  a  existência  de
coisa julgada, entendendo que o afastamento da correção monetária feriria a
decisão  de  primeiro  grau,  confirmada  em  segundo  grau  e  transitada  em
julgado,  que  mandava  aplicar  a  atualização  na  forma  legal,  em  que  se
compreenderia  a  correção  monetária;  (ii)  que  o  indeferimento  de  perícia
violou o art. 420 do CPC. Pediu efeitos infringentes. 

Em acórdão de fls.  1648/1656, esta  Corte  entendeu que não
haveria omissão no julgado embargado, ao entendimento de que o suposto
ferimento à coisa julgada não poderia ser objeto dos aclaratórios, visto que a
decisão  atacada,  expressamente,  havia  se  pronunciado  sobre  a  correção
monetária, afastando-a. Assim, não haveria omissão no julgado, sendo que o
questionamento sobre a coisa julgada deveria ser atacado por meio do recurso
adequado. 
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A  decisão  foi  objeto  de  Recurso  Especial,  tendo  o  STJ
entendido  pela  existência  de  omissão,  visto  que  deveria  esta  Corte  ter  se
manifestado  sobre  a  coisa  julgada  para  fins  de  prequestionamento  (fls.
1762/1766), consistente na exclusão da correção monetária.

Transitada em julgado a decisão no STJ, retornaram os autos a
esta relatoria para a supressão da omissão apontada.

É o relatório.

VOTO.

1.   Do Relatório Processual Detalhado  

Para a boa compreensão do objeto recursal e entrega da correta
e  adequada  prestação  jurisdicional,  faz-se  necessário  o  detalhamento  das
etapas  processuais  referentes  à  fase  de  cumprimento  de  sentença  até  o
presente momento.

Conforme  se  infere  do  instrumento  formado,  a  F.M.
Engenharia LTDA apresentou requerimento de cumprimento de sentença (fls.
749/753),  apresentando  como  valor  da  execução  a  quantia  de  R$
17.794.383,00.

Houve,  então,  impugnação  (fls.  807/826)  pela  executada,
Brasquímica  Produtos  Asfálticos  LTDA,  alegando  o  excesso  de  execução,
ressaltando que nunca cobrou juros capitalizados, bem como destacando que
os valores declarados indevidamente cobrados foram referentes ao total  de
encargos  financeiros,  compreendendo,  pois,  juros  e  correção  monetária.
Defendeu, ainda, a necessidade de compensação do valor em execução com o
crédito de R$ 6.731.543,30, decorrente do Processo nº 200.2004.022.127-3.
Ao final, pleiteou a procedência da impugnação para homologação do débito
no  valor  de  R$  1.885.432,73,  reconhecendo-se  o  direito  à  compensação
referida.

Resposta  à  impugnação  apresentada  pela  F.M.  Engenharia
LTDA (fls. 1.104/1.109).

Após juntada de certidões quanto ao trânsito em julgado da
decisão exequenda,  o  juízo  a quo  determinou a intimação das  partes  para
manifestação (fls. 1.126), apresentando a executada/impugnante petição (fls.
1.127/1.129), pleiteando a remessa dos autos à contadoria judicial.

Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que concluiu
pelo  crédito  de  R$  4.452.936,24  (fls.  1.181),  laudo  contra  o  qual  a  F.M
Engenharia LTDA apresentou manifestação (fls. 1.184/1.186), requerendo a
devolução  dos  autos  à  contadoria  para  que  promova  novo  cálculo,
observando-se  a  capitalização  dos  juros  de  3%  determinados  no  título
executivo e o acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a
partir da citação.
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A seu  turno,  a  Brasquímica  Produtos  Asfálticos  LTDA se
manifestou (fls. 1.187/1.192), alegando a necessidade de retorno à central de
cálculos  para  extirpar  a  correção  monetária  sobreposta  ao  valor  devido,
frisando a necessidade de compensação mencionada na impugnação.

O  juízo  a  quo,  então,  proferiu  a  decisão  interlocutória  ora
agravada, nos seguintes termos:

“Acolhendo os argumentos de fls. 1254, retornem os
autos  à  Contadoria  Judicial  para  que  proceda
novamente com os cálculos, utilizando-se os mesmos
critérios de juros aplicados e mesmos índices”.

Os argumentos de “fls. 1.254  do processo de primeiro grau”
(fls.  1.187  deste  instrumento) referidos  pela  decisão  agravada  são  os
apresentados pela Brasquímica Produtos Asfálticos LTDA, no sentido de que
deve ser observado o princípio da isonomia determinado no título executivo,
ao concluir que “se o objetivo é devolver o que foi pago à maior 'utilizando-
se os mesmos critérios de cobranças praticados, com o mesmo índice, a fim
de se privilegiar o princípio da isonomia, e evitar o enriquecimento ilícito', o
correto é que a devolução também seja praticada no mesmo padrão, ou seja,
com o único acréscimo de 3% (três por cento), já que, conforme explicitado,
ali já se confere juros e correção monetária” (fls. 1.188).

Cumprindo a decisão ora agravada, foram novamente os autos
à Contadoria  Judicial,  que,  desta  feita,  juntou cálculo no  montante  de  R$
2.675.130,34 (fls. 1.203), apenas fazendo incidir os juros de 3% ao mês. 

A magistrada de primeiro grau, então, ordenou a intimação das
partes para manifestação.

Ato  contínuo,  em  face  da  decisão  de  retorno  dos  autos  à
contadoria judicial, foram opostos Embargos de Declaração (fls. 1.205/1.208),
ressaltando  a  necessidade  de  esclarecimento  do  que  seriam  “mesmos
critérios” e “mesmos índices” aplicados pela executada, a partir dos quais se
poderia analisar  a  correção  dos  cálculos  da  Contadoria  Judicial.  Indicou,
ainda, omissão quanto à apreciação de seus argumentos no sentido de que os
cálculos apresentados deixaram de incluir a correção monetária, posto que o
título  executivo  mencionou  os  juros  moratórios  de  3%  ao  mês,  não  se
podendo, porém, deixar de atualizar o valor para lhe preservar o conteúdo
econômico. Afirmou a capitalização de juros pela executada e a ausência de
incidência de juros de mora desde a citação.

Antes do julgamento dos aclaratórios, o juízo a quo delimitou a
controvérsia  entre  as  partes,  asseverando  que  havia  divergência  sobre  a
aplicação contratual de capitalização ou não dos valores cobrados a maior,
remetendo o feito à contadoria do juízo para informação, tendo esta concluído
que:

“Diante do que foi pesquisado, frente ao despacho
de fls. 1.285 e pelas razões já expostas em face dos
recibos de fls.  167 e  309, em vista das  diferenças
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encontradas  nas  variações  formuladas,  pode-se
concluir que os juros não foram capitalizados, mas
com  grande  probabilidade  da  cobrança  ter  sido
calculada  com  juros  de  forma  simples  e
proporcional  aos  dias  de  atraso  (pro-rata  die)  –
aliados  à  correção  monetária  pelo  INPC,  por
representar  o  que  mais  se  aproxima  do  valor
cobrado pelo  promovido,  resultando,  em média,  a
uma taxa de 3% ao mês,  proveniente da soma da
correção monetária  com os  juros.  Assim sendo,  a
pequena  diferença  encontrada  no  valor  final
apurado  entre  os  cálculos  da  Contadoria  e  da
Empresa Ré,  pode ser causada pelo manuseio dos
arredondamentos das casas  decimais e até  mesmo
dos  índices  mensais,  acarretando,  dessa  maneira,
uma pequena variação na precisão matemática dos
cálculos” (fls. 1.224).

Sobre as informações da contadoria, a F.M. Engenharia LTDA
requereu o julgamento dos aclaratórios anteriores e pleiteou a nomeação de
perito para que fosse investigada a prática ou não de capitalização (fls. 1.407).
Por sua vez, a Brasquímica Produtos Asfálticos LTDA asseverou o acerto da
conclusão da contadoria judicial pela incidência de juros simples, requerendo
a homologação dos cálculos confeccionados a partir da aplicação de juros de
3% ao mês,  com a consequente  procedência da  impugnação ofertada  (fls.
1.408/1.415).

Em  seguida,  o  juízo  da  execução  rejeitou  os  Embargos  de
Declaração (fls. 12/14), sob o fundamento de que: 

“Para  este  juízo  o  despacho  é  esclarecedor  o
suficiente,  uma  vez  que  acolheu  os  argumentos
lançados pela parte  ré  às fls.  1.254 de modo que
sejam aplicados  os  mesmos  critérios  de  cobrança
dos juros praticados e com o mesmo índice, ou seja,
a  aplicação  dos  juros  de  3%  (três  por  cento),
considerando-se  já  incluídos  neste  percentual  a
correção monetária e os juros. 
(…)
Percebe-se, assim, que a aplicação dos índices a que
se  refere  o  acórdão  proferido  pelo  Tribunal  de
Justiça (fls. 659) diz respeito apenas à taxa de juros
de 3% ao mês, isto  é,  sem aplicação adicional de
juros simples e correção monetária”.

Contra  a  decisão  dos  embargos,  foi  oposto  novo  recurso
aclaratório (fls. 1.429/1.430), sustentando omissão em relação à apreciação do
pedido de realização de prova pericial, estes acolhidos (fls. 10/11), aduzindo
que  “sobre o pedido de produção de prova pericial, entendo desnecessária
nesta  fase  processual,  uma  vez  que  os  cálculos  foram  realizados  pela
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contadoria  judicial  deste  juízo  por  mais  de  uma  vez,  com  base  nas
determinações judiciais proferidas ao longo do processo”.

Inconformada,  a  exequente  interpôs  o  presente  Agravo  de
Instrumento,  em  cujas  razões  narra  que  o  dispositivo  do  título  executivo
judicial  determina  que  “seja  aplicada,  na  apuração  dos  valores  a  serem
restituídos,  a  mesma  taxa  de  juros  de  3% ao  mês  cobrada  pela  ré,  em
observância  ao  princípio  da  isonomia,  e  como  forma  de  evitar  o
enriquecimento ilícito”.

Aduz que os juros referidos são de natureza remuneratória, não
se podendo, porém, excluir o acréscimo de juros moratórios, consectário legal
automático a incidir na forma do art. 406 do Código Civil, art. 219 do Código
de Processo Civil de 1973 e Súmula nº 254 do Supremo Tribunal Federal. 

Ressalta, igualmente, o equívoco quanto à desconsideração da
correção monetária, fator de preservação da moeda,  concluindo que  “se se
entender que o percentual de 3% a.m. corresponde a 'juros remuneratórios +
juros moratórios + correção monetária' (como entendeu o juízo a quo), no
mês em que a inflação for superior a 3%, não haverá acréscimo de juros de
mora, juros moratórios.  Além disso, a correção monetária será inferior à
inflação”. Acrescenta a utilidade da perícia requerida para provar o equívoco
dos  cálculos  da  contadoria  do  juízo.  Por  fim,  pugna  pelo  provimento  do
agravo e reforma da decisão.

Após redistribuição por declaração de suspeição por motivo de
foro  íntimo  da  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes
Bezerra  Cavalcanti  (fls.  1.437),  fora  proferida  liminar  recursal  pela  Juízo
Convocada  Vanda  Elizabeth  Marinho  (fls.  1.442/1.447),  determinando  a
realização de nova perícia judicial, com a incidência sobre os valores pagos a
agravante de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Liminar  recursal  modificada pelo acolhimento dos embargos
declaratórios da agravada (fls. 1.156/1.458).

Contrarrazões apresentadas (fls. 1.466/1.477).

Informações apresentadas pelo juízo prolator (fls. 1.497).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória  (fls.
1.514/1.516).

Acórdão lavrado pelo Excelentíssimo Juiz Convocado Aluízio
Bezerra Filho (fls. 1.527/1.529), explicitando o conteúdo do título executivo,
a partir de interpretação das decisões proferidas na fase de conhecimento, para
concluir que os juros de 3% (três por cento) estabelecidos no último acórdão
exequendo  compreendem  a  atualização  monetária,  devendo,  entretanto,
incidir, sobre o valor indevidamente cobrado, juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês desde a citação na ação de primeiro grau.
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A  F.M.  Engenharia  opôs  Embargos  de  Declaração  (fls.
1.540/1.544), indicando omissão no prequestionamento de alguns dispositivos
legais, defendendo que o Acórdão embargado, ao manter o afastamento da
correção monetária, não observou a coisa julgada, postulando a manifestação
expressa acerca dos arts. 468 e 471 do Código de Processo Civil de 1973,
repetindo os argumentos meritórios do agravo de instrumento.

Igualmente inconformada, a Brasquímica Produtos Asfálticos
LTDA opôs Embargos de Declaração (fls. 1.546/1.556), apontando omissão
no  enfrentamento  do  que  compõe  os  “encargos  financeiros”,  que
correspondem  à  correção  monetária  e  também  aos  juros  moratórios,
requerendo o acolhimento para afastar a incidência dos juros de mora de 1%
(um por cento) declarados na decisão colegiada.

Os  Embargos  de  Declaração  foram,  ambos,  rejeitados  (fls.
1.648/1.656),  sob  o  fundamento  de  que  não  houve  omissão  quanto  à
apreciação da correção monetária, revelando o entendimento da embargante
apenas posicionamento contrário ao conclusivo pela Câmara julgadora. Frisou
que  foi  suficientemente  fundamentada  a  manutenção  de  indeferimento  da
perícia pleiteada pela exequente. De igual forma, foi destacado no Acórdão
dos aclaratórios que houve a devida interpretação do título executivo formado,
ao argumento de que o acórdão resolutório deste agravo de instrumento foi
claro ao elucidar os motivos pelos quais a taxa de juros de 3% (três por cento)
possuíam caráter remuneratório.

Após  acolhimento  de  Recurso  Especial  (fls.  1.762/1.766),
houve  a  determinação  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  de  integração  do
Acórdão para manifestação acerca da ofensa à coisa julgada.

Eis o relatório detalhado do feito executivo.

2.   Da Integração do   Julgado: Inexistência de Ofensa à Coisa Julgada  

A despeito do entendimento veiculado pelo Superior Tribunal
de  Justiça,  ao qual  apenas  cabe  o  acatamento  para  integração do julgado,
verifica-se que, substancialmente, o acórdão que apreciou as razões do agravo
de instrumento entregou a prestação jurisdicional na exata resposta ao que foi
postulado.

Isso porque, em nenhuma passagem de suas razões de agravo,
a ora embargante alegou, de forma direta e expressa, ter havido ofensa à coisa
julgada. Restringiu-se a trazer sua interpretação acerca do conteúdo do título
executivo, que não foi acatada na integralidade pela Colenda Segunda Câmara
Cível.  A  interpretação  do  comando  sentencial  apresentou  duas  linhas
argumentativas,  uma  da  agravante  e  outra  da  agravada,  tendo  o  órgão
colegiado dado parcial razão a ambas, denotando, tão somente, o caráter de
rediscussão a ambos os embargos de declaração apresentados.

Pois bem, apesar da ausência de menção expressa, quando se
vislumbra os argumentos no sentido de que a abrangência do título executivo
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deve se dar de uma ou outra forma, implicitamente o acolhimento contrário às
alegações enseja um inconformismo por alteração da coisa julgada formada. 

Nesses  termos,  a  integração,  em  respeito  ao  próprio  debate
minuciosamente já travado nesta Câmara (fls. 1.561/1.625) e à determinação
da Corte  Superior de manifestação acerca do argumento de ofensa à coisa
julgada, restringir-se-á à análise processual no seguinte sentido: 

A  conclusão  pela  interpretação  de  que  o  título  executivo
formado contém determinação de incidência de juros de 3%
(três  por  cento)  ao  mês,  significando  a  inclusão  de
compensação do capital  (juros  remuneratórios) e,  também, a
correção  monetária  (manutenção  do  valor  real  da  moeda),
ofende ou não a coisa julgada?

- Da Interpretação do Título Executivo Judicial

Não é despiciendo o registro da consagração pelo Novo Código
de Processo Civil  de que a  sentença (termo que deve ser entendido como
decisão,  correspondendo  a  qualquer  “ato  decisório”)  há  de  ser  corrente
interpretada, após análise de todos os seus elementos e em conformidade com
o princípio da boa-fé.

Trata-se  de  novo  dispositivo  que  cuida  da  interpretação  da
decisão judicial. Há o reconhecimento de que uma decisão judicial é um texto
normativo  produzido  por  um  órgão  julgador  e  que,  portanto,  carece  de
adequada  interpretação,  não  podendo  ser  visualizado  de  forma  estanque,
mediante uma pura consideração da literalidade do que consta no dispositivo.

Interpreta-se a sentença com a finalidade de saber qual foi a
solução/norma do caso, que é crucial para a liquidação e execução da decisão.
A decisão há de ser interpretada de acordo com todos os seus elementos, bem
como  sob  o  manto  do  princípio  da  boa-fé.  A essência  dos  atos  judiciais
anteriores deve, nesse contexto, ser utilizada para que o sentido da solução
final, transitada em julgado, seja corretamente compreendida.

Sobre o tema, confira-se a lição do Professor Didier:

“A interpretação da decisão é tema importantíssimo.
A definição dos limites da coisa julgada dependerá,
necessariamente, da interpretação da decisão. Não é
por acaso que se costuma, em execução de sentença,
alegar  ofensa  à  coisa  julgada,  baseando-se
exatamente  em  questões  relacionadas  à
interpretação da sentença.
O tema merece atenção e destaque que não costuma
ter.  Não  é  o  caso  de  revisar  toda  a  teoria  da
interpretação  jurídica,  o  que  seria  impossível  e
inapropriado.
(...)
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É possível  traçar  um esboço  para uma teoria  da
interpretação  da  decisão  judicial.  Seguem  as
premissas de que se deve partir para tanto.
a)  Dispositivo  e  fundamentação  devem  ser
interpretados  conjuntamente.  A  compreensão  do
dispositivo  depende  do  exame  da  fundamentação,
que também somente será devidamente interpretada
a  partir  do  que  foi  enunciado  no  dispositivo.  A
decisão há de ser interpretada, enfim, como um todo.
Trata-se  de  aplicar  a  técnica  da  interpretação
sistemática à compreensão da decisão judicial.
b) As postulações de ambas as partes são dados que
sempre devem ser levados em consideração para a
interpretação  da  decisão.  A  definição  precisa  da
norma jurídica extraída da sentença não prescinde
do exame do que foi postulado pelas partes, limite
que  é  do  exercício  da  função  jurisdicional,  como
define  a  regra  da  congruência  objetiva,  já
examinada (arts. 128 e 460, CPC).
(...)
Aplicam-se  à  interpretação da  decisão  judicial  as
normas de interpretação dos atos jurídicos; ou seja,
as  normas  que  disciplinam  a  interpretação  das
declarações de vontade.
O art.  112 do Código Civil,  por exemplo, enuncia
que 'nas declarações de vontade se atenderá mais à
intenção nelas  consubstanciada do que ao sentido
literal  da  linguagem'.  Trata-se  de  dispositivo
plenamente  aplicável  à  interpretação  da  decisão
judicial.
(...)
d)  Os  embargos  de  declaração  podem  funcionar
como um instrumento para orientar a interpretação,
já que eles se propõem a esclarecer os termos da
decisão (art. 535, CPC).
e)  Não é  apenas o  prolator  da  decisão  que  pode
interpretá-la: o juízo da liquidação ou da execução
– que nem sempre será o juízo da sentença – e o
juízo  que  está  diante  do  precedente  judicial,  por
exemplo, também deverão interpretá-la”.
(DIDIER  JR.,  Fredie,  Editoral  161,  dispnível  em:
<http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-
161/>, acesso em 03/08/2017, às 13:45h).

Corroborando a existência de uma teoria da interpretação da
decisão  judicial,  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem
entendimento consolidado no sentido de que o comando do título executivo
judicial representa o conjunto indissociável de todas as questões resolvidas
que compõem o objeto litigioso:
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“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES.
LIQUIDAÇÃO  POR  ARBITRAMENTO.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.  NÃO
OCORRÊNCIA.  PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.  SÚMULA  211/STJ.   FUNDAMENTO
DO  ACÓRDÃO  NÃO  IMPUGNADO.  SÚMULA
283/STF.  LIQUIDAÇÃO.  TÍTULO  EXECUTIVO
JUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA.
1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-
se os embargos de declaração.
2.  A  ausência  de  decisão  acerca  dos  dispositivos
legais  indicados  como  violados,  não  obstante  a
interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. A existência de fundamento do acórdão recorrido
não  impugnado  –  quando  suficiente  para  a
manutenção  de  suas  conclusões  –  impede  a
apreciação do recurso especial.
4.  O montante a ser apurado na liquidação deve,
partindo do comando do título  executivo judicial,
observar o que foi deduzido na petição inicial, pois
o  provimento  judicial  de  mérito  é  o  conjunto
indissociável  de  todas  as  questões  resolvidas  que
compõem o objeto litigioso.
5.  O juízo de liquidação pode interpretar  o título
formado na fase de conhecimento, com o escopo de
liquidá-lo,  extraindo-se  o  sentido  e  alcance  do
comando  sentencial  mediante  integração  de  seu
dispositivo com a sua fundamentação, mas,  nessa
operação, nada pode acrescer  ou retirar,  devendo
apenas  aclarar  o  exato  alcance  da  tutela  antes
prestada.
6. Na presente hipótese, o pedido deduzido na inicial
referia-se  à  restituição  de  área  esbulhada  com  o
pagamento  de  perdas  e  danos,  relativa  a  uma
indenização  mensal  pelo  tempo  de  esbulho,  razão
pela qual a inclusão de perdas e danos referentes à
exploração  de  posto  de  combustíveis  no  valor  da
condenação implica em violação ao art.  475-G do
CPC/73.
7.  Agravo interno no recurso especial parcialmente
provido. Recurso especial parcialmente provido”.
(STJ,  AgInt  no  REsp  1599412/BA,  Rel.  Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 06/12/2016, DJe 24/02/2017). (grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL.  OMISSÃO INEXISTENTE.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA QUE
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OS FIXOU EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR
DA CAUSA.  AUSÊNCIA DE VALOR DA CAUSA.
INTERPRETAÇÃO  DO  TÍTULO  JUDICIAL.
OFENSA  A  COISA  JULGADA.  NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
(…)
4.  O juízo  de  liquidação pode interpretar  o  título
formado na fase de conhecimento, com o escopo de
liquidá-lo,  extraindo-se  o  sentido  e  alcance  do
comando  sentencial  mediante  integração  de  seu
dispositivo com a sua fundamentação. E, adotando-
se tal providência, não há falar em ofensa à coisa
julgada, uma vez que a mera interpretação do título
nada acrescenta a ele e nada é dele retirado. Apenas
se  põe  às  claras  o  exato  alcance  da  tutela  antes
prestada.
5. Precedente análogo: AgRg no Ag 1.030.469/RO,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/5/2010, DJe de 7/6/2010.
Recurso especial improvido”.
(STJ, REsp 1490701/CE, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
11/11/2014, DJe 21/11/2014).

A partir do momento em que o juízo da execução se depara
com um comando sentencial  impreciso ou uma dúvida na interpretação de
seus dispositivos, não há ofensa à coisa julgada no exercício hermenêutico
imprescindível  na  fase  executiva,  sendo  entendimento  já  consolidado
jurisprudencial e doutrinariamente, e, recentemente consagrado no art. 489,
§3º, do Código de Processo Civil de 2015. 

Não  há,  pois,  violação  à  coisa  julgada  na  interpretação
sistemática, realizada em fase de cumprimento de sentença, do conjunto de
decisões  que  compuseram  a  resolução  do  caso  concreto.  Inexiste,  via  de
consequência,  ofensa aos  arts.  468 e 471 do Código de Processo Civil  de
1973.

-  Da  (re)apreciação  do  teor  da  conclusão  judicial  pela
abrangência  da correção  monetária  no índice  de  3% do
título executivo

Como visto, a F. M. Engenharia LTDA atravessou embargos
declaratórios (fls. 1560/1544), alegando, na parte que importa,  omissão pelo
fato de o acórdão desconsiderar a existência de coisa julgada, entendendo que
o  afastamento  da  correção  monetária  feriria  a  decisão  de  primeiro  grau,
confirmada em segundo grau e transitada em julgado, que mandava aplicar a
atualização na forma legal, em que se compreenderia a correção monetária.

O acórdão embargado deixou bastante claro que não incidiria
correção  monetária,  pois  já  estaria  embutida  nos  juros  de  3%,  conforme
exposto  acima.  Sobre  a  dúvida,  foi  construída  fundamentação  explicatória

Embargos de Declaração nº 0102270-41.2005.815.0000.                                                               11



acerca das decisões proferidas na fase de conhecimento, interpretando-se o
conteúdo condenatório  de  cada  uma e  as  alterações  pelas  quais  passaram,
além de se ater à ideia do princípio da isonomia que culminou com a última
alteração sofrida pelo título (Acórdão fls. 674/679).

“Depreendendo-se  dos  autos  que  as  partes
convencionaram uma taxa de  3% (três  por  cento)
a.m.  a  título  de  encargos  financeiros  para  os
pagamentos efetuados com atraso.
Inexiste  formalmente  a  definição  da  composição
específica  desse  acréscimo  financeiro,  nem
referência a norma legal ou índices oficiais de juros
ou  correção,  levando-se  a  supor  que  contenha  a
natureza  de  recomposição  do  capital  com  seus
acessórios  financeiros,  visto  que,  a  título  de
ilustração,  no  ano  de  2001,  quando  se  iniciou  a
ocorrência da inadimplência que redundou no litígio
retratado  neste  processo,  o  índice  de  correção
monetária  oficial  pelo  INPC  era  de  0,77%  (zero
setenta e sete por cento) no mês de janeiro e 0,74%
(zero  setenta  e  quatro  por  cento)  no  mês  de
dezembro  daquele  ano,  e  no  acumulado  do  ano
chegou a 9,44% (nove vírgula quarenta e quatro por
cento).
Já a taxa Selix no mês de janeiro de 2001 era 1,13%
a.m.  (um vírgula treze por cento) e no acumulado
deste  ano  ficou  em  15,19%  a.a.  (quinze  vírgula
dezenove por cento).
Avançando mais um pouco no tempo, agora no ano
de 2008 o INPC no mês de janeiro era 0,69% (zero
vírgula  sessenta  e  nove  por  cento),  e  teve  um
acumulado no ano de 6,48% (seis vírgula quarenta e
oito por cento).
Enquanto isso,  a taxa Selic também em janeiro de
2008 era 1,18% a.m. (um vírgula dezoito por cento)
e teve um acumulado de 11,18% a.a (onze vírgula
dezoito por cento).
Essas  dados  são  do  IBGE  e  do  Banco  Central
colhidos nos seus sítios eletrônicos.
Vê-se assim, com clareza solar que a taxa pactuada
entre Agravante e Agravado de 3% (três por certo)
a.m.  engloba a remuneração e a recomposição do
capital, por ficar em patamar mensal bem superior
ao INPC e a taxa Selic da época.
(…)
A taxa de juros de 3% a.m é maior do que duas vezes
a SELIC, sendo que esta inclui na sua base correção
monetária mais juros remuneratórios.
(…) 
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Com efeito,  concluiu que se mostra impertinente a
incidência de correção monetária como pretende a
Agravante,  sob pena de duplicidade simultânea de
atualização  dos  valores  extraídos  do  aludido
negócio firmado entre as partes.
Com efeito,  concluo que  se  mostra  impertinente  a
incidência de correção monetária como pretende a
Agravante,  sob pena de duplicidade simultânea de
atualização  dos  valores  extraídos  do  aludido
negócio firmado entre as partes”. (fls. 1.532/1.534). 

O silêncio na consignação do título executivo final, substitutivo
das  decisões  anteriores,  quanto à  expressão  “correção”  –  Acórdão  de  fls.
674/679 – mostrou-se substancialmente eloquente, ou seja, intencional de que
não deve compor o conteúdo condenatório. Conclusão esta obtida a partir de
qualquer interpretação sistemática, razoável e condizente com o princípio da
boa-fé  processual.  Não  se  trata  de  lacuna  que  deve  ser  incluída  na  fase
executiva, mas sim de omissão proposital, posto que resultante da correta e
adequada interpretação casuística.

Para  tanto  a  conclusão  do  razoável,  além  da  sistemática
realizada no Acórdão ora integrado e cujo trecho acima foi transcrito, basta se
utilizar igualmente  do  próprio entendimento do STJ no sentido  de que  “o
montante a ser apurado na liquidação deve, partindo do comando do título
executivo judicial,  observar  o que  foi  deduzido na petição inicial,  pois  o
provimento judicial de mérito é o conjunto indissociável de todas as questões
resolvidas  que  compõem  o  objeto  litigioso”  (STJ,  AgInt  no  REsp
1599412/BA,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  TERCEIRA TURMA,
julgado em 06/12/2016, DJe 24/02/2017).

Se partimos da visualização da petição inicial, protocolada em
2005, indicando um valor de cobrança indevida de R$ 652.173,51, passando
pela fundamentação no sentido de que se deve tratar isonomicamente a parte
lesada, aplicando o mesmo índice de encargo financeiro que lhe foi cobrado
(3%  ao  mês),  verifica-se  claramente  que  a  indicação  do  cálculo  de  R$
22.422.624,93,  em  cálculos  atualizados  até  30/06/2009  (fls.  755),  é
patentemente exorbitante da própria busca de tutela inicialmente apresentada.

Assim sendo,  na fase cognitiva  não houve qualquer  omissão
quanto  à  incidência  ou  não  de  correção  monetária,  visto  que  houve  um
silêncio eloquente do dispositivo, consoante interpretação sistemática do título
executivo judicial. A respeito da diferença entre omissão, lacuna e silêncio
eloquente,  a  lição  conferida  pelo  Ministro  Luís  Roberto  Barroso,  nos
seguintes termos:

“Porém, é preciso distinguir omissão de lacuna e de
silêncio  eloquente.  Silêncio  eloquente  é  quando
você, ao não dizer, está se manifestando. Lacuna é
quando você não cuidou de uma matéria. E omissão
é quando você não cuidou tendo o dever de cuidar.
No caso  dos  fetos  anencéfalos,  estamos  diante  de
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uma  omissão  inconstitucional.  E  na  vida  política
existem espaços que  não foram legislados.  Nesses
espaços,  quando você  precisa  tomar  uma decisão,
você  deve  tomá-la  à  luz  dos  princípios
constitucionais”. 
(Conversas  acadêmicas:  Luís  Roberto  Barroso.
“Muitas  vezes  a  decisão  correta  é  a  decisão
impopular”,  in:
<http://www.osconstitucionalistas.com.br/conversas-
academicas-luis-roberto-barroso-i>,  acesso  em
03/08/2017, às 15:15h).

Como se percebe das justificativas para a exclusão da correção
monetária, esta Corte entendeu que o encargo já estava embutido nos juros de
3%,  que  eram  bem  acima  dos praticados na  época.  Assim,  esses  juros
compreenderiam  a  remuneração  do  capital  (juros  remuneratórios) mais  a
correção.  Portanto,  não houve  exclusão  da  correção  monetária,  o  que
afrontaria a coisa julgada, mas sim passou a ser considerada já inclusa
nos juros de 3% aplicados.

Frise-se,  ainda,  que  a  presente  integração  esclarecedora  do
Acórdão  de  fls.  1.527/1.536  não  retira  a  validade  (apenas  igualmente
passando a integrá-la) da fundamentação do Acórdão de fls. 1.648/1.656, a
respeito da rejeição dos demais argumentos dos Embargos de Declaração da
F.M. Engenharia LTDA (rediscussão quanto ao indeferimento da perícia) e da
rejeição  dos  Embargos  de Declaração da  Brasquímica  Produtos  Asfálticos
LTDA (omissão na explicação sobre a natureza dos juros de 3% discutidos e
rediscussão quanto à conclusão da permanência de juros moratórios a partir da
citação).

Isso  porque  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  reconheceu  a
ausência  de  manifestação  expressa  acerca  do  argumento  exposto  nos
Embargos de Declaração no sentido de que: “o acórdão aqui embargado, ao
afastar  a  aplicação de correção monetária (sob o fundamento de que  se
confundiria com os juros remuneratórios), feriu a coisa julgada” (fls. 1.542).

Logo, permanecem indenes à decisão do Recurso Especial os
fundamentos que rejeitaram a omissão quanto ao indeferimento da perícia e os
argumentos  dos  aclaratórios  opostos  pela  Brasquímica  Produtos  Asfálticos
LTDA, razão pela qual reitero os seus termos.

Por  último,  não  há  que  se  cogitar,  como  pretendeu  a
Brasquímica,  na  exclusão  dos  juros  moratórios,  cuja  incidência  foi
expressamente consignada no título executivo judicial, consoante registrado
no Acórdão de fls. 1.527/1.536.

3.   Conclusão  

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos
Declaratórios opostos  pela  F.M.  Engenharia  LTDA com  efeitos
meramente integrativos para sanar  a  omissão apontada, manifestando-me
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expressamente sobre a inexistência de violação ao postulado da coisa jugada,
posto que não há, pois, violação à coisa julgada na interpretação sistemática,
realizada em fase de cumprimento de sentença, do conjunto de decisões que
compuseram  a  resolução  do  caso  concreto.  Assim  –  mantendo  a  decisão
embargada, apenas acrescendo as razões ora expendidas à fundamentação do
acórdão de  fls.  1648/1656 – NEGO-LHES EFEITOS INFRINGENTES,
uma vez que a atualização monetária para efeito de cálculos  já se encontra
dentro do índice único fixado no título executivo com os juros remuneratórios
no percentual de 3%., sem, contudo, alteração do seu dispositivo. 

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão o Exmo. Des.  Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho.   Participaram do julgamento,   o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o
Exmo.  Des. Luís Silvio Ramalho Júnior.  Presente ao julgamento, a Exma.
Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça. Sala de Sessões
da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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