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

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0016929-38.2010.815.0011.
Origem : 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : Ipiranga Produtos de Petróleo S/A.
Advogado : Fernando Jardim Ribeiro Lins (OAB/PE nº 16.788). 
Embargado : Posto de Combustíveis Moura Ltda e outros.
Advogado : Gilmar Correia Costa (OAB/PB nº 5.346).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INO-
CORRÊNCIA. FINALIDADE DE PREQUESTIONA-
MENTO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO
DECISUM.  MULTA DO ART. 1.026,  §2º  DO NCPC.
INDEFERIMENTO.  AUSÊNCIA  DE  CARÁTER
PROTELATÓRIO.  SÚMULA  Nº  98  DO  STJ.
REJEIÇÃO.

- Verificando-se que o acórdão embargado solucionou o re-
curso interposto, apreciando as questões suscitadas no ca-
derno  processual  de  forma  devidamente  fundamentada,
após  pormenorizada  análise  fática  e  jurídica  dos  dados
constantes nos autos, não há que se cogitar em falha que
possa ser sanada por meio de embargos de declaração.

-  Não havendo omissão,  obscuridade  ou  contradição  no
julgado, não são cabíveis os embargos de declaração, ainda
que com a finalidade de prequestionamento.

- Não vislumbrando o caráter protelatório da irresignação
em tela, ante o notório propósito de prequestionamento das
matérias,  incabível  a aplicação da multa prevista no art.
1.026, §2º, do NCPC. Incidência da Súmula nº 98 do STJ.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.  ACORDA  a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, rejeitar os embargos, à
unanimidade, nos termos do voto do relator.
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Trata-se  de  Embargos de  Declaração (fls.  161/165) opostos  por
Ipiranga  Produtos  de  Petróleo  S/A, desafiando  os  termos  do  acórdão  (fls.
156/159),  o qual negou provimento ao recurso apelatório manejado em face de
sentença terminativa, nos autos da  “Ação de Execução de Título Extrajudicial
por Quantia Certa” ajuizada em face de Posto de Combustíveis Moura Ltda e
outros.

Em sede de razões recursais,  sustenta a existência de omissão no
julgado,  eis  que  não  houve  abordagem  sobre  questão  fática  e  argumentos
importante para o deslinde da causa. Ainda, destaca que  magistrado de primeiro
grau determinou a intimação do mesmo para emenda à inicial. 

Enfatiza que, erroneamente, determinou a intimação dos executados
para requerer o que entender de direito e, posteriormente, procedeu-se à intimação
pessoal do exequente para impulsionamento do feito em 48 horas, extinguindo o
processo por abandono.

Afirma que, embora os documentos originais dos títulos executivos
estivessem acostados aos autos, o juiz mencionou executado no despacho ao invés
de exequente, não podendo o processo ser extinto por abandono, ressaltando que
não  permaneceu  inerte. Por  fim,  ressalta  a  finalidade  de  prequestionamento  da
matéria, rogando, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão
apontada.

Embora  devidamente  intimada,  a  parte  contrária  não  apresentou
contrarrazões (fls. 167).

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.

Nos termos do art.  1022 do Novo Código de Processo Civil,  são
cabíveis  embargos  de  declaração  quando  houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Desse modo, pressupõe para
sua interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a possibilidade de
eventualmente permitir duplo sentido na interpretação. Permite-se, assim, através
deste  recurso,  aclarar-se  o texto,  de  forma a  que  seja  amplamente  entendido o
respectivo teor.

Neste  ínterim,  é  de  se  ressaltar  a  apreciação  do  pedido  de
prequestionamento  vincula-se  ao  preenchimento  de  um  dos  pressupostos
específicos dos aclaratórios, quais sejam, a existência de omissão, obscuridade ou
contradição, o que não se verificou no caso em comento.

Sobre o tema, inclusive quando a pretensa manifestação visa recair
em matéria constitucional, o Superior Tribunal de Justiça já pontificou ser incabível
o aclaratório,  especialmente  quando a controvérsia  foi  dirimida  de forma clara,
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expressa  e  em  acórdão  devidamente  fundamentado,  como  é  o  caso  dos  autos.
Confira-se o aresto em questão:

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DEMATÉRIA
CONSTITUCIONAL.  INVIABILIDADE.  1.  Os  embargos
de declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não
se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser
rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já
decidida.  2.  A  controvérsia  -  incidência  dos  índices
deflacionários – foi dirimida de forma clara, expressa e
em  acórdão  devidamente  fundamentado.  3.  São
impróprios  os  aclaratórios  que  têm  por  objetivo  a
discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de
prequestionamento,  para interposição futura  de  recurso
extraordinário.  (...)  5.  Embargos  de  declaração
rejeitados.
(STJ  -  EDcl  no  AgRg  no  REsp:  1356879  RS
2012/0255532-9,  Relator:  Ministro  CASTRO  MEIRA,
Data  de  Julgamento:  02/04/2013,  T2  -  SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2013).

Pois  bem,  no  caso  dos  autos,  apesar  de  a  embargante  afirmar  a
existência  de omissão no julgado, em verdade,  apenas apresenta inconformismo
quanto ao teor do julgado colegiado devida e fundamentadamente proferido, tendo
a Segunda Câmara Cível  deste Colendo Tribunal decidido,  à unanimidade,  pelo
desprovimento do recurso apelatório.

Pela leitura atenta do acórdão, verifica-se  claramente que houve a
solução da lide de forma devidamente fundamentada, com a análise das questões
postas pelas partes e em estrita consonância aos elementos constantes nos autos e a
legislação aplicável ao caso, não havendo que se cogitar em falha que possa ser
sanada por meio de embargos de declaração.

Ora,  houve  pronunciamento  expresso  acerca  dos  atos  processuais
praticados no curso da demanda, quais sejam a intimação do devedor para emenda
à inicial, como também dos executados para se manifestarem sobre a inércia do
credor e, por fim, a intimação pessoal do exequente para impulsionamento do feito.

Outrossim,  destaque-se  que  não  houve  erro  de  procedimento  ao
determinar a intimação dos executados para falarem sobre a inércia do exequente
ao atendimento de determinação judicial. Na verdade, o intuito foi justamente obter
pronunciamento acerca do possível abandono.

Em  situação  na  qual  o  embargante  não  aponta  o  vício,  apenas
apresentando argumentos de rejulgamento da causa, confira-se o aresto do Superior
Tribunal de Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
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DIREITO  BANCÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  1.
OMISSÃO  E  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTENTE.  2.  VALIDADE DO LAUDO PERICIAL.
REVISÃO  CONTRATUAL.  REEXAME  DE  FATOS  E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.  Não  há  violação  do  art.  535  do  CPC  quando  os
argumentos  veiculados  nos  embargos  de  declaração
opostos na origem contra o aresto local não consistem na
indicação de nenhum dos vícios  de expressão (a saber,
omissão, obscuridade ou contradição), mas representam
tentativa de obter o rejulgamento da causa. Precedentes.
2.  Devidamente  analisadas  e  discutidas  as  questões  de
mérito,  e  fundamentado  corretamente  o  acórdão
recorrido,  de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação dos arts. 165 e 458 do
CPC.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido quanto à
validade  do  laudo  pericial  produzido  e  sua  suficiência
para comprovação dos fatos  constitutivos  do direito  do
autor  depende  de  reexame  de  fatos  e  provas,  o  que  é
obstado na via especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ,  AgRg  nos  EDcl  no  AREsp  749.327/AL,  Rel.
Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016).

Por tudo o que foi exposto, inexistindo vício a ser sanado na decisão
combatida, não merecem ser acolhidos os presentes embargos, ainda que com a
finalidade de prequestionamento. 

Isto posto, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

É COMO VOTO.

Participaram do julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz Silvio Ramalho
Júnior, o Exmo Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado com jurisdição plena, em
substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, e o Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 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,27 de
março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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