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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0039831-63.2009.815.2001

Origem : 5ª Vara Cível da Capital

Relator : Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior

Embargante : Marcela Aragão de Carvalho Costa  (OAB-PB Nº 13.549)

Advogado : Em causa própria       

Embargado : Sky Brasil Serviços LTDA

Advogado : Alessandra Francisco de Melo Franco (OAB-PB Nº 
179.209A)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  OU  ERRO
MATERIAL.  INOCORRÊNCIA.  INOVAÇÃO
RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO
DO DECISUM. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

-  Verificando-se  que  o  acórdão  embargado
solucionou  o  recurso  interposto,  apreciando  as
questões suscitadas no caderno processual de forma
devidamente  fundamentada,  após  pormenorizada
análise  fática  e  jurídica  dos  dados  constantes  nos
autos, não há que se cogitar em falha que possa ser
sanada por meio de embargos de declaração;

-  É  incabível  a  inovação  recursal  em  sede  de
embargos  aclaratórios,  quando  a  questão  que  se
tenta  aqui  discutir  não  foi  ventilada  quando  da
propositura do recurso de apelação;

-  A  contradição  que  autoriza  os  embargos  de
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declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição  com a  lei  ou  com o  entendimento  da
parte;

-  Uma  vez  observado  que  a  parte  recorrente  se
resume a discutir matéria já abordada e devidamente
analisada  pelo  acórdão  impugnado,  revela-se
inadmissível,  na  via  do  recurso  de  integração,  a
modificação do decisum;

- Rejeição dos embargos.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, rejeitar
os embargos de declaração, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  (fls.  322/332)
opostos  por  Marcela  Aragão  de  Carvalho  Costa  contra Acórdão  (fls.
396/401),  que  deu  provimento  parcial  à  Apelação  da  embargante,
determinando a liberação dos valores consignados em pagamento à empresa
apelada Sky Brasil Serviços LTDA, referentes aos meses de janeiro/2012 a
junho/2012, em favor da recorrente.

Em suas razões, a embargante sustenta, primeiramente,
a  ocorrência  de  omissão no  acórdão embargado sob,  a  alegação de  que
formulou pedido para fixação do valor da repetição de indébito, então deferido
na sentença proferida pelo juízo a quo, porém, não houve pronunciamento
quando da prolação do acórdão.

Posteriormente,  afirma  haver  contradição  na  decisão
embargada, porquanto se opõe à jurisprudência assente do Superior Tribunal
de  Justiça,  no  sentido  de  que  é  válida  a  intimação  do  advogado  para
cumprimento  de  obrigação  de  fazer  imposta  na  sentença,  para  fins  de
aplicação  da  astreintes,  sendo  desnecessária  a  intimação  pessoal  do
executado.

Decorrido  o  prazo  legal  sem  apresentação  de
contrarrazões, embora a parte embargada tenha sido devidamente intimada,
certidão fl. 409.
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É o relatório.

VOTO  –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior  -
Relator

Pois  bem,  no  caso  dos  autos,  percebe-se  um
inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo vício embargável a
ensejar o acolhimento de recurso aclaratório. 

Na  hipótese  em tela,  vê-se  que  o  acórdão  embargado
solucionou  a  apelação,  apreciando  as  questões  suscitadas  no  caderno
processual,  tanto  em relação  à  execução  da  multa  astreintes,  referente  à
decisão de fl. 89, quanto à liberação dos valores consignado, para pagamento
dos serviços prestados pela Sky, de forma devidamente fundamentada, após
pormenorizada análise fática e jurídica dos dados constantes nos autos, não
havendo  que  se  cogitar  em  falha  que  possa  ser  sanada  por  meio  de
embargos de declaração.

No que tange à suscitada omissão da decisão embargada,
observa-se que a recorrente tenta inovar em sede recursal, haja vista que a
matéria  pertinente  à  fixação  do  valor  da  repetição  de  indébito,  sequer  foi
trazida à discussão pela embargante,  em sede de apelação e,  por  via  de
consequência,  não  poderia  constar  no  acórdão  embargado,  não  se
verificando, pois, a alegada omissão.

Da  mesma  forma,  não  se  constata  a  contradição
apontada.  Cabe destacar que, a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou
com o entendimento da parte.

Assim, examinando os autos, as próprias razões expostas
pela  embargante  –  não  apontando  concretamente  qualquer  omissão,
obscuridade  ou  contradição  –  revelam  que  o  acórdão  se  mostrou,  em
verdade, apenas contrário às suas argumentações, tendo a Segunda Câmara
Cível deste Colendo Tribunal decidido, à unanimidade, pelo provimento parcial
do apelo.

Em situação na qual  a embargante não aponta o vício,
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como no caso sob exame, apenas apresentando argumentos de rejulgamento
da causa, confira-se o aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.  1.  OMISSÃO  E  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  INEXISTENTE.  2.  VALIDADE
DO  LAUDO  PERICIAL.  REVISÃO  CONTRATUAL.
REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  N.  7  DO  STJ.  3.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não há violação do art.  535 do CPC quando os
argumentos veiculados nos embargos de declaração
opostos  na  origem  contra  o  aresto  local  não
consistem  na  indicação  de  nenhum  dos  vícios  de
expressão  (a  saber,  omissão,  obscuridade  ou
contradição),  mas representam tentativa de obter  o
rejulgamento da causa. Precedentes.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões
de mérito,  e fundamentado corretamente o acórdão
recorrido,  de  modo  a  esgotar  a  prestação
jurisdicional,  não  há  que  se  falar  em violação  dos
arts. 165 e 458 do CPC.

3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido quanto
à  validade  do  laudo  pericial  produzido  e  sua
suficiência para comprovação dos fatos constitutivos
do direito do autor depende de reexame de fatos e
provas,  o  que  é  obstado  na  via  especial  (Súmula
7/STJ).

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STJ,  AgRg  nos  EDcl  no  AREsp  749.327/AL,  Rel.
Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016).

A função dos embargos de declaração não é questionar o
acerto  ou  desacerto  do  provimento  jurisdicional,  mas  corrigir  omissão,
contradição ou obscuridade porventura existentes no julgado embargado. O
que não se verifica na espécie.

Assim, por tudo o que foi exposto, ausente qualquer vício
a ser sanado na decisão combatida, não merecem ser acolhidos os presentes
embargos, não havendo outro caminho a trilhar a não ser manter a decisão
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recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. 

É o voto.

João Pessoa, 20 de março de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior

Relator
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