
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 0100011-32.2010.815.0151
Origem : 2ª Vara da Comarca da Conceição
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Embargante : Banco do Nordeste do Brasil S/A
Advogado : Júlio César Lima de Farias
Embargado : Idelfonso Rodrigues Sobrinho

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.  VÍCIO  NÃO  CARACTERIZADO.
PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA
ENTALHADA  NO  DECISUM HOSTILIZADO.
IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos  de obscuridade,  contradição ou omissão,
não se prestando ao reexame do julgado e inexistindo
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.

-  Não  é  encargo  do  julgador  se  manifestar  sobre
todos os fundamentos legais indicados pelas partes,
nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento,
bastando ser motivada a prestação jurisdicional, com
a indicação das bases legais que dão suporte a sua
decisão.
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- Se a parte dissente dos fundamentos narrados no
decisum combatido,  deve  ela  valer-se  do  recurso
adequado  para  impugná-lo,  não  se  prestando  os
embargos declaratórios para tal finalidade.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível  do Tribunal

de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  os  embargos  de
declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO, fls.
478/480, opostos pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra acórdão, fls. 468/473,
que negou provimento ao  Agravo de Instrumento,  fls.  02/08,  interposto pelo  ora
embargante.

Em  suas  razões,  o  recorrente  alega,  em  suma,  a
ocorrência de omissão no julgado, tendo em vista a ausência de manifestação acerca
de previsão legal sobre suspensão de execução em virtude de propositura de ação
revisional,  posto  que  apenas  seria  cabível,  para  o  caso  em apreço,  o  manejo  de
embargos à execução.  Ao final,  pugnou pelo recebimento dos aclaratórios e  pela
supressão da aludida eiva.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Registre-se,  sem  maiores  delongas,  que  os
declaratórios  não  merecem  acolhimento,  pois  o  acórdão  atacado  não  carrega
qualquer vício.
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Nessa ordem de ideias, é cediço que os embargos de
declaração  se  prestam  a  viabilizar,  dentro  da  mesma  relação  processual,  a
impugnação  de  qualquer  decisão  judicial  eivada  de  omissão,  obscuridade  e
contradição,  não  se  revestindo,  portanto,  de  características  de  revisão  total  do
julgado, como acontece com os apelos cíveis.

Verifica-se, na verdade, que a parte embargante não
se  conformou  com  a  fundamentação  contrária  da  decisão  em  relação  às  suas
pretensões  e,  para  tanto,  lançou  mão  dos  declaratórios  de  maneira  totalmente
infundada, sob a alcunha de omissão, tentando, tão somente, rediscutir o feito.

Ilustrativamente,  o  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do
Estado de Minas Gerais, decidindo matéria semelhante, pontificou:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  –  OMISSÃO  –
REFORMA  DO  JULGADO  –  IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em omissão se a fundamentação
do acórdão é contrária à pretensão dos embargantes.
Embargos rejeitados (Processo n. º 1.0000.00.326570-
9/001, Rel. Des. Nilson Reis, 2ª Câmara Cível, votação
unânime,  publicado  no  DJ  em  26/03/2004)  –
destaquei.

À  guisa  de  arremate,  em  função  de  sua
especificidade e clareza ímpar, mostra-se pertinente o entendimento do Tribunal de
Justiça Catarinense:

Os embargos de declaração não servem para obrigar
o  juiz  a  renovar  ou  reforçar  a  fundamentação  do
decisório, nem para reexaminar a matéria de mérito e
nem se  prestam para  explicitar  dispositivos  legais,
quando  o  magistrado  já  tenha  encontrado
fundamento suficiente para embasar a sua decisão,
resolvendo a matéria controvertida. Cumpre à parte
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que  dissente  dos  fundamentos  esposados  no
acórdão,  recorrer  à  via  recursal  adequada  e  não
utilizar os embargos declaratórios com a finalidade
de discutir o acerto da decisão. Ainda que para fins
de prequestionamento, não prescindem eles, para a
sua possibilidade jurídica, da ocorrência de um dos
seus  pressupostos:  omissão,  contradição  ou
obscuridade (Embargos  Declaratórios  no  Apelo
Cível  n.  º  2001.023592-7,  Rel.  Des.  Sérgio  Roberto
Baasch Luz, 2ª Câmara de Direito Comercial, julgado
em 11/09/2003) – negritei.

Logo,  não  poderão  ser  acolhidos  estes  embargos,
mormente porque “constituem meio inidôneo para reexame de questões já decididas,
destinando-se  tão-somente  a  sanar  omissões  e  a  esclarecer  contradições  ou
obscuridades” (Ac. unân. da 7ª Câm. do TJRJ de 12.6.84, em Embs. de Decls. na Apel.
31.858, Rel. Des. Ferreira Pinto Apud Alexandre de Paula, in op. cit., p. 2194, n. 188, 6.
ed., Saraiva, 1994).

Pois bem.

Examinando a situação em apreço,  infere-se que a
presente insurgência recursal é no sentido de omissão no édito colegiado no tocante
ao ponto acima elencado, qual seja: previsão legal acerca de suspensão de execução
em virtude de propositura de ação revisional.

Tais  alegações,  contudo,  possuem  o  intento,
claramente, de rediscutir a matéria, pois, analisando o decisum embargado, verifica-se
que, no acórdão em questão, a abordagem acerca da temática em debate restou clara
e detida.

Para melhor elucidação, calha transcrever o seguinte
fragmento da decisão impugnada:
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A princípio, a Ação Revisional Contratual forcejada
após o ajuizamento de Ação Executiva não possui o
condão de suspender a execução em curso, todavia
insta  registrar  a  possibilidade  de  sustação  da  via
executória, em determinadas situações excepcionais,
quando o juízo estiver garantido pela penhora, como
é  a  hipótese  vertente,  consoante  se  depreende  do
Auto de Penhora, encartado à fl. 338.
Nesse  diapasão,  verifica-se  do  cotejo  dos  autos,
precisamente da decisão de fls. 81/83, que a Juíza  a
quo,  em  sede  de  Ação  Revisional,  concedeu
liminarmente  a  suspensão  da  execução,  por
reconhecer  evidenciada  a  plausibilidade  das
alegações  do  promovente.  Ademais,  pelo  juízo  do
mal  maior  (proporcionalidade),  desponta  como
razoável a denegação do efeito suspensivo, dado que
a decisão, ora atacada, não acarreta,  objetivamente,
dano de natureza grave ao insurgente,  haja vista o
juízo já está garantido pela penhora efetuada.
De outra banda, para o agravado, que é agricultor, as
consequências  seriam  nefastas,  com  a  arrematação
do  imóvel  rural  penhorado,  responsável  pelo
sustento  familiar,  inclusive  sendo  demasiadamente
angustiante ou até mesmo impossível a reversão ao
status quo ante, caso haja a arrematação.
Por  oportuno,  convém  trazer  à  baila  julgados  do
Superior  Tribunal  de  Justiça  que  se  coadunam  ao
caso em apreço:
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  NO  RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE CUMULADA COM REVISIONAL DE
CONTRATO.  SUSPENSÃO  DE  AÇÃO  DE
EXECUÇÃO.  Admite-se,  porém,  que  a  ação
revisional  do  contrato  tenha  o  mesmo  efeito
suspensivo dos de embargos à execução, se houver
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garantia do juízo pela penhora. - Agravo no Recurso
Especial  não  provido.  (STJ;  AgRg-REsp  1.192.328;
Proc. 2010/0079945-1; MG; Terceira Turma; Relª Min.
Nancy Andrighi; Julg. 18/09/2012; DJE 26/09/2012).
E,
EXECUÇÃO  HIPOTECÁRIA.  LEI  Nº  5.741/71.
HIPÓTESES DE SUSPENSÃO. INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA  DA  PENHORA.  1.  Tratando-se  de
execução hipotecária fundada na Lei  nº  5.741/71,  a
execução  só  será  suspensa  com  a  oposição  de
embargos  e  o  depósito  integral  da  importância
reclamada ou o pagamento prévio da dívida (artigo
5º, I e II). 2. Admite-se, porém, que a ação revisional
do contrato tenha o mesmo efeito suspensivo dos de
embargos  à  execução,  se  houver  garantia  do  juízo
pela  penhora.  Precedentes.  3.  Essa suspensão deve
perdurar  até  o  julgamento  do  mérito  da  ação
revisional. 4.- Nos termos da Súmula vinculante nº
10/STF, a decisão judicial que, mesmo sem declarar
expressamente  a  inconstitucionalidade  de  uma
norma, afasta a sua incidência no todo ou em parte,
promove,  em  realidade  um  controle  de
constitucionalidade. 5.- No caso dos autos o Tribunal
de origem não apenas deixou de aplicar o artigo 5º, I
e II da Lei nº 5.471/71, mas ainda afirmou que assim
o  fazia,  porque  tal  dispositivo  deveria  ser
interpretado à luz dos princípios constitucionais. 6.-
Tem-se,  por isso, que o acórdão está assentado em
fundamento constitucional suficiente, por si só, para
manter  o  julgado.  Cumpria  a  parte,  assim,  nos
termos  da  Súmula  nº  126/STJ,  manifestar  também
recurso  extraordinário,  sob  pena  de  não
conhecimento  do  próprio  Recurso  Especial.  7.-
Agravo  Regimental  provido.  (STJ;  AgRg-Ag
1.045.874; Proc. 2008/0099410-8; MG; Terceira Turma;
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Rel.  Min.  Sidnei  Beneti;  Julg.  28/06/2011;  DJE
01/08/2011).
Também,
AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA
MOVIDA POR MUTUÁRIO. SUSCITA QUESTÃO
PREJUDICIAL,  POSTULANDO  A  SUSPENSÃO
DA  COBRANÇA  EXECUTIVA,  EM  FACE  DO
PROCEDIMENTO  ORDINÁRIO.
POSSIBILIDADE.  PORÉM,  CONDICIONADA  A
GARANTIA DO JUÍZO. 1. Com efeito, fixou-se o
entendimento  nesta  Corte  em  atribuir  à  ação
revisional do contrato o mesmo efeito de embargos à
execução, de sorte que, após garantido o juízo pela
penhora,  deve  ser  suspensa  a  cobrança  até  o
julgamento  do  mérito  da  primeira  2.  Agravo
regimental  desprovido.  (STJ;  AgRg-REsp  773.712;
Proc.  2005/0134918-3;  SP;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.
Fernando  Gonçalves;  Julg.  16/06/2009;  DJE
29/06/2009).
Nessa  ordem  de  ideias,  observa-se  a  relevante
fundamentação constante nos autos e a garantia do
juízo  pela  penhora,  razões  aptas  a  ensejarem  a
manutenção  da  decisão  interlocutória,  que
suspendeu o curso da execução.

Nessa  senda,  conforme  se  depreende  do  enxerto
acima transcrito, não se observa omissão no referido decisum, pois, inobstante a Ação
Revisional manejada após o ajuizamento de Ação Executiva não possua,  a priori, o
condão de suspender a execução em curso, existe a possibilidade de sustação da via
executória,  em  determinadas  situações  excepcionais,  quando  o  juízo  estiver
garantido  pela  penhora,  consoante  orientação  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,
porquanto,  na hipótese vertente,  restaram demonstrados,  nos  autos,  os  requisitos
autorizadores, isto é, a caracterização da situação excepcional e a existência de Auto
de Penhora, fl. 338.
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Por fim, apenas a título de esclarecimento, cumpre
acrescentar não ser encargo do julgador manifestar-se sobre todos os fundamentos
legais  apontados  pelos  litigantes,  sendo  suficiente  a  existência  da  motivação  na
prestação jurisdicional, a teor do art. 458, do Código de Processo Civil e art. 93, IX, da
Constituição  Federal,  com  a  indicação,  pelo  Juiz,  das  bases  legais  as  quais  dão
suporte a sua decisão.

Diante  dessas  considerações,  vê-se  que  o  acórdão
combatido foi nítido e objetivo, inexistindo qualquer irregularidade concernente ao
pleito  de  subsistir  omissão  no  referido  julgado,  tendo  este  apenas  acolhido
posicionamento diverso do sustentado pela parte inconformada.

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 09 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
                                                                                              Relator
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