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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA

DIRETORIA JURÍDICA

Acórdão
Embargos de Declaração – nº. 0061070-50.2014.815.2001

Embargante: Edvanea Beserra da Silva Targino – Adv.: José Marcelo 
Dias – OAB/PB Nº 8.962

Embargado: Banco Santander S/A - Adv.: Elisia Helena de Melo Martini –
OAB/PB N° 1853-A e Henrique José Parada Simão – OAB/SP Nº 221.386

EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO
CONTRA  DECISÃO  QUE  JULGOU  APELAÇÃO
CÍVEL.  AFRONTA  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. ALEGAÇÃO  DE
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
VÍCIO  ELENCADOS  NO  ART.  1022  DO  CPC.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  MERO  INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.
- Os embargos de declaração devem se restringir
às condicionantes contempladas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quais sejam, a existência
de  omissão,  obscuridade,  contradição  ou  erro
material.  Do  contrário,  transmudar-se-iam  os
embargos  declaratórios  de  instrumento  de
integração das decisões judiciais em sucedâneo de
recurso,  pois  se  possibilitaria,  acaso  tal
acontecesse, promover o rejulgamento da causa
já definida.
- Estando ausentes os vícios que possam afetar a
decisão  em  si  ou  sua  inequívoca  compreensão,
impõe-se a rejeição dos declaratórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados. 
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Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em rejeitar  os  embargos  de
declaração.

RELATÓRIO

Trata-se de  embargos de declaração opostos  por  Edvania
Beserra  da  Silva  Targino, contra  decisão  (fls.  128/131), que  negou
seguimento  a  Apelação  Cível (fls.37/53),  nos  autos  da  Ação  de
Consignação em Pagamento ajuizada contra Banco Santander S/A.

Nas razões recursais (fls. 133/147), a embargante aponta
contradição  na  decisão  embargada,  uma vez  que  a  Apelação  Cível  foi
julgada improcedente. 

 Requer ainda, a reforma da decisão pelo fato da mesma
está eivada de antijuricidade.

Contrarrazões não ofertadas, tendo em vista a certidão de
fl. 151.

É o relatório.

VOTO

É cediço que os Embargos de Declaração tem por finalidade
profícua o aperfeiçoamento jurisdicional e são cabíveis contra quaisquer
decisões  judiciais  omissas,  contraditórias,  obscuras  e  para  correção  de
erro material.

O Código de Processo Civil é taxativo ao elencar, no seu art.
1.022, as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, in verbis:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
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qual  devia  se  pronunciar  o  juiz  de  ofício  ou  a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Assim, amoldando-se o raciocínio supra à espécie, tem-
se  que  a  embargante  pretende  que  a  matéria  entalhada  no  decisório
impugnado seja novamente discutida. 

Em verdade, a embargante alega que há contradição na
decisão  monocrática  (fls.  128/131)  embargada  pelo  fato  de  ter  sido
julgada improcedente, estando a sentença eivada de antijuricidade.

No  entanto,  a  decisão  vergastada  não  analisou  a
questão elencada nos Embargos de Declaração para negar seguimento à
Apelação Cível, mantendo a sentença combatida, por outros fundamentos,
como se vê a seguir.

A decisão combatida assim se manifestou, fls. 37/53.

“Cumpre  registrar,  de  imediato,  que  o  recurso
apresentado  pela  apelante  não  merece
conhecimento,  por  ofensa  clara  e  direta  ao
princípio da dialeticidade.
O  referido  preceito,  norteador  da  sistemática
processual atinente aos recursos cíveis, traduz a
necessidade  de  que  o  ente  processual,
descontente com o provimento judicial, interponha
a  sua  sedição  de  maneira  crítica,  ou  seja,
discursiva,  sempre  construindo  um  raciocínio
lógico  e  conexo  aos  motivos  elencados  no
decisório  combatido,  possibilitando  à  instância
recursal  o  conhecimento pleno das fronteiras  do
descontentamento.
(...)
Diante  disso,  nota-se  que  falta,  ao  apelo
interposto,  um dos  requisitos  de  admissibilidade
recursal, qual seja, a regularidade formal, ante a
inexistência de exposição pelo ente recorrente de
fundamentação  devidamente  adequada  aos
aspectos contidos na decisão objeto do recurso.
Por  tais  razões,  NEGO  SEGUIMENTO  AO
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PRESENTE APELO, com fulcro no artigo 557 do
CPC/1973,  caput, do referido diploma processual,
por ser o mesmo inadmissível.”

Assim, não existe violação de direito na decisão impugnada.
O que se verifica é apenas o não contentamento da embargante com o
desfecho da questão, bem como seu objetivo de ver rediscutida a matéria,
o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Segundo jurisprudência do STJ, os embargos de declaração
não se constitui via para rediscussão da matéria. Senão vejamos:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NOS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS  NO  AGRAVO  INTERNO  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  1.  VÍCIOS
INEXISTENTES.  PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO
DA  CAUSA.  DESCABIMENTO.  2.  SEGUNDOS
ACLARATÓRIOS.  INSURGÊNCIA  RELATIVA  À
DECISÃO  ANTERIORMENTE  EMBARGADA.
IMPOSSIBILIDADE.  PRECLUSÃO  CONSUMATIVA.
3.  DECLARATÓRIOS  COM  NÍTIDO  INTUITO
PROTELATÓRIO.  INCIDÊNCIA  DE  MULTA  NO
PERCENTUAL  DE  1%  SOBRE  O  VALOR
ATUALIZADO DA CAUSA.  ART.  1.026,  §  4º,  DO
CPC/2015.  4.  EMBARGOS  REJEITADOS,  COM
APLICAÇÃO  DE  MULTA.  1.  Os  embargos  de
declaração  não  se  prestam  à  rediscussão  de
matéria  devidamente  abordada  e  decidida  no
acórdão  embargado,  tampouco  servem  para
discutir  manifestações  relacionadas  ao
inconformismo das partes, afigurando-se evidente
o intuito infringente da presente insurgência, cujo
objetivo  não  é  suprir  omissão,  afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material,  mas,  sim,  reformar  o  julgado  por  via
inadequada. 2. Ademais, "os segundos embargos
de  declaração  estão  restritos  ao  argumento  da
existência  de  vícios  no  acórdão  proferido  nos
primeiros  aclaratórios,  sendo  descabida  a
discussão  acerca  da  decisão  anteriormente
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embargada,  pois  o  prazo  para  a  respectiva
impugnação extinguiu-se em virtude da preclusão
consumativa" (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp
1.230.609/PR,  Rel.  Ministro  Jorge  Mussi,  Corte
Especial,  julgado  em  19/10/2016,  DJe
26/10/2016).  3.  Por  fim,  dado  o  nítido  caráter
protelatório destes segundos declaratórios, tendo
em vista que tiveram os mesmos argumentos dos
primeiros, que, por sua vez, foram rejeitados, é
impositiva  a aplicação de multa de 1% sobre o
valor  atualizado  da  causa,  nos  termos  do  que
dispõe  o  art.  1.026,  §  4º,  do  CPC/2015.  4.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação
de  multa.  (EDcl  nos  EDcl  no  AgInt  no  AREsp
934.341/MT,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
16/02/2017,  DJe  24/02/2017)(sem  grifo  no
original)”

Portanto,  não  poderão  ser  acolhidos  estes  embargos,
mormente porque constituem meio inidôneo para reexame de questão já
decidida,  destinando-se  tão-somente  a  sanar  omissões  e  a  esclarecer
contradições ou obscuridades.

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

                    É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do  julgamento  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque  –  Relator,  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  e  o
Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá
e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.
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Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível  do Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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