
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0025155-47.2008.815.2001 – 3ª Vara Cível da Capital
RELATOR   :  João Batista Barbosa, Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides.
Embargante : Leidjane Filgueira da Costa 
Advogado : Cleber de Sousa Silva OAB/PB 11.719
Embargado : Banco Itaú S/A
Advogado      : Celso Marcon  OAB/PB 1.099-A 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA  DOS  PRESSUPOSTOS  DO  ART.  1.022  DO  CPC.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

Os  embargos  declaratórios  têm  a  finalidade  de  esclarecer  pontos  omissos,
obscuros ou contraditórios existentes na decisão, não servindo para reexame de
matéria decidida.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
nominados.  

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado,  por unanimidade,  em rejeitar os Embargos,  nos termos do voto do
relator.

RELATÓRIO.

Cuida-se  de  Embargos  Declaratórios opostos  por Leidjane
Filgueira da Costa  contra Decisão Monocrática de fls. 258/265 proferida nos autos em tela,
alegando omissão no julgado. 

Na decisão embargada, esta relatoria negou provimento a apelação
cível de fls. 215/225 interposta em face da sentença de fls. 198/199 prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Capital nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo  Banco
Itaú S/A em face da embargante.

Inconformada, a apelante ora embargante  aduz omissão no julgado,
porquanto  esta  relatoria  teria  deixado  de  observar  fundamentos  expostos  no  caderno
processual  e  aventados  nas  razões  do  apelo,  notadamente  à  quitação  do  contrato  de
financiamento. 
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Sem contrarrazões pelo embargado, embora devidamente intimado.
(Certidão de fls. 274)

É o relatório.  

Voto.

Cuida-se de Ação de Busca  e  Apreensão de Veículo  movida pelo
Banco  Itaú  ora  embargado  em  desfavor  de  Leidijane  Filgueira  Costa  ora  embargante,
fundada no atraso  do  pagamento  das  parcelas  de  nº  20,  21  e  22,  respectivamente,  com
vencimentos  em 13/06/2008,  13/07/2008 e  13/08/2008.   Juntou documentos,  inclusive  a
notificação extrajudicial de fls. 14.

Inicialmente, o Juízo a quo entendeu que a notificação extrajudicial
de fl. 14 seria inválida, uma vez emitida por tabelionato pertencente a comarca diversa do
domicílio do devedor, não sendo suficiente para constituí-lo em mora. 

Ocorre que na sentença de fls. 198/199 o Juízo  a quo reformou seu
entendimento,  aliando-o com aquele  firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a
sistemática  dos  recursos  repetitivos no  sentido  de  que  "A  notificação  extrajudicial
realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é
válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo
que não seja aquele do domicílio do devedor.” e julgou procedente o pedido.

Irresignado, o promovido ora embargante moveu recurso de apelação
aduzindo,  em  síntese,  que  não  houve  comprovação  da  mora  e,  ainda,  defendendo  a
desnecessidade de pagamento da integralidade da dívida como forma de purgação da mora. 

Julgando o referido recurso, em Decisão Monocrática, esta relatoria
negou provimento a apelação cível, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É contra esta decisão que se insurge o embargante, alegando omissão
no julgado, sob o argumento de que não teria observado que houve quitação do contrato.

Pois bem. 

Os embargos de declaração têm a finalidade específica de sanar erro
material,  omissões,  contradições  ou  obscuridades  no  julgado  que,  de  alguma  forma,
prejudiquem ou impeçam o efetivo cumprimento da decisão judicial. 

A omissão,  em  primeira  análise,  representa  a  parte  da  decisão
embargada que, em tese, deveria ter se pronunciado sobre determinado ponto de extrema
relevância para o deslinde da causa e que, não obstante, quedou-se inerte. 

A partir dessa definição, vê-se que a decisão não apresenta omissão,
pois, todos os pontos apontados pelo embargante foram analisados na decisão embargada. 

Veja-se excertos:

“A jurisprudência desta Corte segue o mesmo entendimento do Superior
Tribunal  de  Justiça,  considerando  válida  a  notificação  extrajudicial,
mesmo que realizada por Cartório de Títulos e Documentos de Comarca

2



diversa da qual o devedor tem domicílio.

Assim,  ao  contrário  do  que  afirma  o  apelante, restou  caracterizada  a
mora, uma vez regular a notificação extrajudicial de fl. 14, já que entregue
no endereço do promovido conforme AR de fl. 17.

(…)

Compulsando os autos, tendo em vista que a alteração legislativa do Dec.-
Lei nº 911/69 ocorreu em 2004, e que a presente ação fora proposta em
2008, não resta dúvida da aplicabilidade da nova disciplina ao caso em
análise,  o  que  implica  afirmar  que  apenas  mediante  o  pagamento  da
integralidade da dívida pendente — parcelas vencidas e vincendas — o
devedor poderá desconstituir a liminar de busca e apreensão, hipótese na
qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Corroborando  a  purgação  da  mora  somente  a  partir  da  quitação  da
totalidade da dívida pendente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
se  manifestara  em definitivo,  mediante  feito  decidido  à  luz  do rito  dos
Recursos Repetitivos, nos termos da seguinte ementa de julgamento:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.  RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE  CONTROVÉRSIA.  ART.  543-C  DO  CPC.  AÇÃO  DE  BUSCA  E  APREENSÃO.
DECRETO-LEI  N.  911/1969.  ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI  N.  10.931/2004.
PURGAÇÃO  DA  MORA.  IMPOSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE  PAGAMENTO  DA
INTEGRALIDADE  DA  DÍVIDA  NO  PRAZO  DE  5  DIAS  APÓS  A  EXECUÇÃO  DA
LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados
na   vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a
execução da liminar na ação de busca e  apreensão,  pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob
pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".  2.
Recurso especial  provido.  (REsp  1418593/MS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

E, no caso dos autos, não subsiste o argumento do apelante de que, na
data da juntada da notificação extrajudicial  de fls.  86,  o  promovido já
havia  proposto  a  ação  de  consignação  em  pagamento  de  nº
200.2009.010.113-6,  com  o  depósito  das  demais  parcelas  descritas  na
inicial, uma vez que deveria ter pago a integralidade da dívida no prazo de
cinco dias no prazo de 05 dias após executada a liminar. 

(…)

Como dito alhures, em despacho de fl. 59, o Juízo a quo, entendendo que
as  modificações  ocorridas  no  Decreto  nº  911/69  resultaram  na  não
admissibilidade  do  pagamento  parcial  do  débito,  mas  tão  somente  a
quitação  do  valor  total:  parcelas  vencidas  e  vincendas,  determinou  a
remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração da planilha de
cálculo e intimação da promovida para efetuar depósito em quinze dias. 

Efetuado os cálculos no valor de (fls. 61/64), foi intimada a promovida em
18/09/09  através  de  nota  de  foro  de  fl.  66v  para  pagamento  do  valor
apurado de R$ 2.903,09, deixando de efetuar o pagamento devido no prazo
legal. 

Ante o exposto, com fulcro no art.  932, IV, "b" do CPC/2015,  rejeito a
preliminar e nego provimento ao recurso, mantendo a decisão em todos os
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seus termos.”

Assim, como mencionado, os embargos de declaração se prestam a
sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo recurso cabível para rever os
termos  da  decisão,  conforme  pretende  o  embargante  haja  vista  o  resultado  que  lhe  foi
desfavorável.

Neste sentido, o entendimento pretoriano ensina:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.  ADICIONAL DE  INSALUBRIDADE.  NECESSIDADE  DE  LEI
LOCAL REGULAMENTANDO A MATÉRIA.  TEMA SUMULADO PELO TJPB.
ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO  ASSUNTO.
MEIO ESCOLHIDO IMPRÓPRIO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS
ACLARATÓRIOS. Os embargos declaratórios  têm  a  finalidade  de  esclarecer
pontos omissos, obscuros ou contraditórios existentes na decisão, não servindo
para reexame de matéria decidida. Ainda que para fim de prequestionamento,
devem  estar  presentes  um  dos  três requisitos ensejadores
dos embargos de declaração. (TJPB;  EDcl  0000494-11.2012.815.0951;  Primeira
Câmara Especializada Cível; Rel.  Des. Leandro dos Santos; DJPB 11/09/2015;
Pág. 15 )

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DA  MATÉRIA.  1. Os embargos de declaração são  cabíveis  para
a modificação do julgado que  se  apresenta  omisso,  contraditório  ou  obscuro,
bem como para sanar possível erro material existente na decisão.  2. Não cabe,
em embargos de divergência, a análise de possível acerto ou desacerto do acórdão
embargado, mas tão somente a de eventual dissídio de teses jurídicas, a fim de
uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional no âmbito do Superior
Tribunal  de  Justiça  3.  A embargante,  inconformado,  busca,  com  a  oposição
destes  embargos declaratórios,  ver  reexaminada  e  decidida  a  controvérsia  de
acordo  com  sua  tese.  Todavia,  não  é  possível  dar  efeitos  infringentes  aos
aclaratórios  sem  a  demonstração  de  eventual  vício  ou
teratologia. Embargos de declaração rejeitados. (STJ;  EDcl-AgRg-EREsp
1.390.173;  Proc.  2013/0221462-9;  RJ;  Corte  Especial;  Rel.  Min.  Humberto
Martins; DJE 29/06/2016

Pois bem. O que se verifica, na verdade, é que o embargante não se
conformou  com  a  decisão  que  não  conheceu  do  apelo  e,  para  tanto,  lançou  mão  dos
declaratórios de maneira totalmente infundada.

Ex positis, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides  (Presidente).  Participaram  do  julgamento,  ainda,  o  Exmo.  Dr.  João  Batista
Barbosa  (Juiz  com  jurisdição  limitada,  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides) (Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz
convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e o Exmo. Dr.
Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti
de Albuquerque).
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Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

   Dr. João Batista Barbosa
Juiz convocado / RELATOR
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0025155-47.2008.815.2001 – 3ª Vara Cível da Capital

Vistos, etc., 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 07 de março de 2018.

 João Batista Barbosa 
Relator - Juiz convocado
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