
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O
Embargos de Declaração nº 0000097-41.2012.815.0501 — Comarca de São Mamede
Relator        : Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de 
Sá e Benevides
Embargante: Banco do Nordeste do Brasil S/A
Advogado    : Rafaela Silveira da Cunha Araújo.
Embargado : Espólio de Pedro Ornilo Gambarra.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  AÇÃO  DE  COBRANÇA — 
OMISSÃO   —  INOCORRÊNCIA  —  PRETENSÃO  DE 
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  DETALHADA  NO  ACÓRDÃO 
HOSTILIZADO  —  IMPOSSIBILIDADE  —  CARÁTER 
MANIFESTAMENTE  PROTELATÓRIO  —   REJEIÇÃO  — 
APLICAÇÃO DE MULTA — ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO DO 
CPC. 

—  Os  embargos  de  declaração  não  se  prestam  à  rediscussão  das  questões  
debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não servem para a substituição do 
decisório primitivo. Apenas se destinam a suprir eventuais omissões, contradições  
ou  obscuridades.  Inocorrendo  tais  hipóteses,  os  declaratórios  devem  ser  
rejeitados.

—  No  acórdão  embargado  restou  registrado  que  a  celebração  de  escritura 
pública  tratava-se  de  assunção  da  dívida,  em  que  o  apelado  assumiu  a  
obrigação da Cooperativa Rural Mista de São Mamede Ltda. Nesse norte, ao  
contrário do que afirmou o apelante, tal assunção não desfigura a obrigação 
principal  havida inicialmente,  a ponto de vislumbrar o instituto da novação,  
pois efetivamente ocorreu a assunção da dívida por terceiro.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS estes autos antes identificados, 

A C O R D A M os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo 
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  rejeitar  os  Embargos  de 
Declaração com aplicação de multa, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Declaratórios de fls. 113/117, opostos pelo Banco 
do Nordeste S/A contra o acórdão de fls. 108/110, que negou provimento ao recurso apelatório, 
aplicando a lei específica referente ao crédito rural, mesmo nos casos que haja uma assunção de 
dívida através de uma alteração do pólo passivo.
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Sustenta o embargante que o acórdão foi omisso quanto ao pronunciamento 

acerca da securitização da dívida, fato caracterizador da novação, matéria trazida em sede apelação. 
Assim,  inegável  se  demonstra  que  a  dívida  securitizada,  objeto  desta  demanda,  é  facilmente 
caracterizada pela “extinção de uma obrigação pela formalização de outra, destinada a substituí-la, 
com a substituição do antigo devedor por outro”, na lição de Orlando Gomes.

                   É o breve relatório. 

VOTO

Os embargos de declaração constituem mais um dos instrumentos postos à 
disposição dos litigantes pela legislação processual vigente, com a finalidade específica de sanar 
omissões, contradições ou obscuridades no julgado que, de alguma forma, prejudiquem ou impeçam 
o efetivo cumprimento da decisão. 

A omissão, em primeira análise, representa a parte do acórdão embargado 
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.  Da  mesma forma,  a  contradição  que 
autoriza a interposição dos embargos deve ser entendida como aquela existente entre premissas 
lançadas na fundamentação do acórdão ou ainda entre a fundamentação e a conclusão, devendo, 
neste ponto, ser demonstrada de forma bastante clara pelo embargante. Por fim, as obscuridades 
representam pontos sobre os quais a decisão embargada não se pronunciara com clareza (gramatical 
e lógica) suficiente e que, de todo modo, prejudica a exata compreensão do comando descrito no 
acórdão.

Não merece guarida sua alegação.

No acórdão embargado restou registrado  que a celebração de escritura 
pública  tratava-se  de  assunção  da  dívida,  em  que  o  apelado  assumiu  a  obrigação  da 
Cooperativa Rural Mista de São Mamede Ltda. Nesse norte, ao contrário do que afirmou o 
apelante, tal assunção não desfigura a obrigação principal havida inicialmente, a ponto de 
vislumbrar  o  instituto  da  novação,  pois  efetivamente  ocorreu  a  assunção  da  dívida  por 
terceiro.

Portanto, se, no acórdão embargado, não se elaborou crítica expressa para 
fins de rejeição ou não acolhimento de alguma tese jurídica ou argumento, e se o órgão judicial 
adotou outros em seu decisum tidos como os juridicamente corretos, trata-se mais de um silêncio 
eloqüente do que uma omissão embargável, traduzindo, pois, a rejeição tácita.

Não se observa qualquer omissão ou mesmo dificuldade de compreensão 
do  julgado,  mas  sim  uma  evidente  intenção  da  recorrente  de  postergar  o  cumprimento  da 
determinação judicial. Em verdade, a embargante pretende rediscutir a matéria, fazendo prevalecer 
a sua tese jurídica, fato este que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Nesse contexto, vislumbra-se que a interposição dos aclaratórios tem intuito 
meramente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538, 
parágrafo único, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, senão veja-se:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AGRAVO  REGIMENTAL.  RECLAMAÇÃO. 
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PROCESSUAL  CIVIL.  ART.  535  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. CARÁTER NOTADAMENTE 
PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, 
DO CPC.
1.  Os embargos  de  declaração  não  se  prestam ao  inconformismo  das  partes,  que 
repisam os argumentos anteriormente levantados e não acolhidos, circunstância que 
não indica a existência de omissão, contradição ou obscuridade no decisum, tampouco 
a existência de erro material.
2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos aduzidos pelas partes, 
desde que exponha as razões de fato e de direito que o conduziram ao seu convencimento.
3. A reiteração, em sede de segundos embargos de declaração, de questões já suscitadas e 
apreciadas, revelam o manifesto intuito da parte embargante em procrastinar o feito, o 
que atrai a aplicação da multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no percentual de 1% 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC. (STJ – Edcl 
nos Edcl no AgRg na Rcl 2790/DF – Rel. Des. Convocado do TJ/RS Vasco Della Giustina – 
Segunda Seção Dje. 05.03.2010). 

Sendo assim, e sem mais para análise,  REJEITO os presentes embargos 
declaratórios,  aplicando à recorrente a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos 
termos do art. 538, parágrafo único, do CPC. 

É como voto.

Presidiu a Sessão a Exma. Sra.  Desª.  Maria das Graças Morais  Guedes. 
Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (relator), Juiz convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, a 
Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paulo Lavor, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 09 de setembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado

Relator
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