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A C Ó R D Ã O
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Advogado : Kennard Barbosa Medeiros

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
ALEGADA  OMISSÃO  NO JULGADO. REDISCUSSÃO 
DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. MEIO 
ESCOLHIDO IMPRÓPRIO. LIVRE CONVENCIMENTO 
MOTIVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS 
NO ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO.

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

− O magistrado possui livre convencimento motivado, 
não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos 
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados 
tenham sido suficientes para embasar a decisão.
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V I S T O S , relatados e discutidos os autos acima 
referenciados.

A C O R D A  a Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar  os  embargos 
declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, fls. 145/146, opostos 
pela Banco  do  Nordeste  do  Brasil  S.A., contra os termos do acórdão, fls. 
133/142, que negou provimento às apelações cíveis interpostas pelo embargante 
e pelo espólio de Severino Delfino Gambarra, promovido,  nos autos da Ação 
ordinária de cobrança.

Em suas razões recursais, o recorrente alega omissão no 
decisum, aduzindo que esta Câmara deixou de se pronunciar sobre a novação 
da obrigação, face a securitização da dívida, em cumprimento ao que estabelece 
a Lei 9.138/1995 e a Resolução nº 2471/1998 do Conselho Monetário Nacional.

Afirma  que  a  apreciação  do  referido  ponto  é 
imprescindível ao direito do embargante, uma vez que afasta a incidência das 
normas aplicáveis aos títulos de crédito rurais.

Requer, por fim, o provimento dos embargos para suprir o 
que foi apontado.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Os embargos devem ser rejeitados, pois não buscam sanar 
quaisquer vícios existentes no acórdão, mas simplesmente rediscutir matéria já 
julgada, o que é inadmissível nesta via.

Em conformidade com a sistemática recursal estabelecida 
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pelo art. 535 do CPC, os embargos de declaração somente são cabíveis quando 
“houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição” ou “for omitido 
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal”.

Alega a embargante  que  o  acórdão  não  se  pronunciou 
sobre a novação da obrigação, face a securitização da dívida, em cumprimento 
ao  que estabelece a  Lei  9.138/1995  e  a  Resolução nº  2471/1998 do Conselho 
Monetário Nacional.

Partindo desse delineamento normativo, em paralelo com 
o teor do que restou julgado no decisum ora fustigado, verifica-se, de forma 
cristalina, não padecer de nenhuma mácula relativamente aos pontos 
levantados.

Por oportuno, transcrevo o trecho do acórdão em que esta 
Câmara pronunciou-se acerca renegociação/novação  da  dívida  e  o  que 
estabelece a Lei 9.138/1995 e a Resolução nº 2471/1998 do Conselho Monetário 
Nacional, fl. 141:

“Ressalte-se,  como  bem  pontuou  o  juízo  a  quo,  que  não  se 
aplica ao caso os benefícios previstos  na Lei 12.249/2010 e Lei 
nº 11.775/11,   porquanto este só se aplica aos mutuários que 
tenham renegociado a dívida nas condições do art.  2º  da Lei 
11.322/06, e não àqueles que tiveram suas dívidas alongadas ou 
renegociadas ao amparo da Lei 9.138/95 ou Resolução 2.741/98, 
do  Conselho Monetário  Nacional,  conforme prevê o  §  8º  do 
referido dispositivo legal.

Na hipótese, os juros cobrados na presente ação são oriundos 
de uma renegociação na forma transcrita no §8º do art. 2º da Lei 
11.322/06,  não  se  aplicando  a  remissão,  por  não  preencher, 
consequentemente,  as  condições  exigidas  no  art.  69  da  Lei 
12.249/10.

Por outro lado, para que o benefício do alongamento da dívida 
seja realizado incumbe ao devedor provar o preenchimento dos 
requisitos  exigidos  pela  legislação.  Inobstante,  não  restou 
demonstrado  nos  autos  que  a  operação  enquadra-se  nos 
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requisitos  moldados pela  legislação atinente ao programa de 
liquidação  de  dívida,  não  havendo  indícios  que  aquela 
preenche os  marcos  legais  impostos  pela  Lei  nº.  11.775/2008. 
Nesse sentido: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  CÉDULA  DE 
CRÉDITO  RURAL.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA 
PARCIAL.  RECURSO PELA PARTE AUTORA. 1.  Súmula nº 
121  do  STF.  Inaplicabilidade.  Contratos  com  peculiaridades 
estabelecidas em Lei especial. Capitalização de juros admitida 
pela  Lei  de  regência  (art.  5º  do  Decreto-Lei  nº  167/67).2. 
Periodicidade  mensal  dos  juros.  Permitida  quando 
expressamente  pactuada  na  cédula  de  crédito  rural. 
Posicionamento jurisprudêncial pacífico. Súmula nº 93 do stj. 
3.  Benefícios  da  Lei  nº  11.775/2008.  Redução  do  débito  em 
90%.  Impossibilidade.  Autor  que  não  demonstrou  o 
preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício 
pleiteado. Manutenção conforme fundamentação contida na 
sentença.  Recurso  desprovido.  (TJPR;  ApCiv  0968214-2; 
Paranacity; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Celso Jair 
Mainardi; DJPR 07/12/2012; Pág. 261) 

Assim, não tendo o primeiro apelante se desincumbido de seu 
ônus  de  provar  seu direito,  qual  seja,  o  preenchimento  dos 
requisitos para o alongamento da dívida, não há que se falar 
em concessão do referido benefício, não merecendo qualquer 
reforma a sentença de primeiro grau.”

Logo, infere-se que o  embargante pretende rediscutir 
matéria amplamente analisada quando do julgamento da apelação e modificar 
os  próprios  fundamentos  da  decisão,  e  a  isso  não  se  prestam os  embargos 
declaratórios.

Sobre o tema, já decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO.  ART.  535,  I,  DO  CPC.  OBSCURIDADES 
INEXISTENTES.  INCONFORMISMO.  INOVAÇÃO  RECURSAL. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. O voto condutor 
do  acórdão  embargado  apreciou  fundamentadamente,  de  modo 
coerente  e  completo,  todas  as  questões  necessárias  à  solução  da 
controvérsia,  dando-lhes,  contudo,  solução  jurídica  diversa  da 
pretendida pela embargante. II. Inexistindo, no acórdão embargado, 
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as obscuridades apontadas, nos termos do  art. 535, I, do CPC, não 
merecem ser acolhidos os embargos de declaração, que, em verdade, 
revelam  o  inconformismo  da  embargante  com  as  conclusões  do 
decisum. III. Consoante a jurisprudência do STJ, "o cabimento dos 
aclaratórios mostra-se restrito às hipóteses previstas no art. 535, I e 
II do CPC, de maneira que não se prestam à rediscussão da matéria 
de fato e de direito delimitada no pronunciamento judicial alvo do 
pedido  de  integração;  é  vedado  às  partes  inovar,  em  sede  de 
embargos  de  declaração,  a  matéria  submetida  ao  crivo  do  órgão 
julgador,  tendo  em  vista  a  ocorrência  da  preclusão  consumativa. 
Precedentes:  EDCL  no  AGRG  no  RESP.  511.216/DF,  Rel.  Min. 
Humberto  Martins,  dje  02.05.2012;  AGRG  nos  EDCL  no  AREsp 
36.700/rj,  Rel.  Ministro herman benjamin,  dje  06.03.2012;  AGRG no 
AREsp 34.374/rj, de minha relatoria, dje 28.02.2012" (STJ,  AGRG no 
RESP 1.225.009/AL, Rel. Ministro napoleão nunes maia filho, Primeira 
Turma,  dje  de  24/05/2012).  lV.  Embargos  de  declaração  rejeitados. 
(STJ; EDcl-AgRg-REsp 808.319; Proc. 2006/0006697-8; RS; Sexta Turma;  
Relª Minª Assusete Magalhães; DJE 01/07/2014) 

PROCESSUAL  CIVIL.  Embargos  de  declaração  na  reclamação. 
Inexistência  de  quaisquer  dos  vícios  do  art.  535  do  CPC. 
Rediscussão  de  matéria  já  decidida.  Embargos  rejeitados.  (STJ;  
EDcl-Rcl  18.495;  Proc.  2014/0131597-3;  SP;  Segunda  Seção;  Rel.  Min.  
Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 01/07/2014) 

In casu, o v. acórdão pronunciou-se de forma clara e 
objetiva sobre as questões  levantadas, não se podendo voltar, em sede de 
embargos de declaração, a matérias já julgadas e óbices já superados, exceto, 
para sanar omissão, contradição ou dúvida no julgado, o que, repita-se, não é o 
caso dos autos. 

Outrossim, importa  destacar,  também, entendimento da 
Corte Superior, no sentido de que “os embargos de declaração que enfrentam 
explicitamente a questão embargada não ensejam recurso especial pela violação 
do artigo 535, II, do CPC,  sendo certo que o magistrado não está obrigado a 
rebater,  um  a  um,  os  argumentos  trazidos  pela  parte,  desde  que  os 
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão  .  ”1 

Colaciono outro julgado neste sentido:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL 
NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DOLOSO. 
CONDENAÇÃO  CONFIRMADA  PELO  TRIBUNAL  DE  PISO. 
RESP  NÃO  ADMITIDO.  ARESP  NÃO  PROVIDO.  PLEITO  DE 
REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA.  SÚMULA  Nº  7/STJ. 

1 STJ - REsp 1065913 / CE – Ministro Luiz Fux – T1 – Primeira Turma - DJe 10/09/2009 .
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ALEGADA  OMISSÃO.  PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA 
MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  VÍCIO. 
EMBARGOS REJEITADOS. (...) 2. O julgador não está obrigado a se 
manifestar  acerca  de  todas  as  alegações  suscitadas  pelas  partes, 
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para 
embasar a decisão. 3. A pretensão de rejulgamento da causa, na via 
estreita  dos  declaratórios,  mostra-se  inadequada.  4.  Embargos  de 
declaração  rejeitados.  (STJ;  EDcl-AgRg-AREsp  353.002;  Proc.  
2013/0196741-5;  PE;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Jorge  Mussi;  DJE  
01/07/2014) 

Nesse  tocante,  eventuais  dispositivos  legais  que  não 
foram objeto da decisão não têm o condão de torná-la omissa, notadamente 
porque  sendo  o  decisum fundamentado,  possui  o  magistrado  o  seu  livre 
convencimento motivo.

Com  essas  considerações,  REJEITO  OS  EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS.

É como voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 26 de 
agosto de 2014, conforme Certidão do julgamento de f. 149. Participaram do 
julgamento, além desta relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides) eo 
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Sr. Dr. Amadeus 
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.  

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 28 de agosto de 
2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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