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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO.  VÍCIO  NÃO
CARACTERIZADO.  MATÉRIA  DEVIDAMENTE
ENFRENTADA NO DECISÓRIO.  PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
NÃO  ACOLHIMENTO.  NÃO  INCIDÊNCIA  DAS
HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
REJEIÇÃO. 

-  Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade,  contradição ou omissão,
ou,  ainda,  para  corrigir  erro  material,  não  se
prestando  ao  reexame  do  julgado  e  não  existindo
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.
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-  Se a parte dissente tão somente dos fundamentos
narrados  no  decisum combatido,  deve  se  valer  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. 

Maria  das  Dores  Ferreira opôs  Embargos  de
Declaração,  fls.  67/69,  contra  o  acórdão  de  fls.  60/65,  que,  por  votação  unânime,
rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, negou provimento à
Apelação interposta em desfavor do Município de Caturité, aduzindo, em resumo, a
omissão, por não conter qualquer menção as alegações contidas no apelo, bem como
do pedido sobre a perícia contábil.  

Contrarrazões não ofertadas, fl. 87.

É o RELATÓRIO.

VOTO 

Os embargos de declaração prestam-se a viabilizar,
dentro  da  mesma relação  processual,  a  impugnação  de  qualquer  decisão judicial
eivada  de  obscuridade,  contradição  ou  omissão,  não  se  revestindo,  portanto,  de
características de revisão total do julgado, como só acontecer com os apelos cíveis. 

Isso  porque,  em  redação  reproduzida  pelo  Novo
Código de Processo Civil, nos moldes dos incisos I, II e III, do art. 1.022, os embargos
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de  declaração  somente  são  cabíveis  para  esclarecer  obscuridade  ou  eliminar
contradição, para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia se pronunciar, ou, ainda, para corrigir erro material.

Nesse  viés,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem
entendimento remansoso no sentido de inadmitir  embargos de declaração que se
proponham a rediscutir a matéria contrária aos interesses do embargante:

PROCESSUAL  PENAL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  AMBIGUIDADE,  OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO  OU  OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.  Ausente contradição,
obscuridade,  omissão  ou  ambiguidade,  são
rejeitados os embargos declaratórios, que não servem
à rediscussão do julgado. 2. A mera desconformidade
do embargante com a rejeição da tese que entende
cabível não caracteriza omissão, devendo ser atacada
pelo meio processual idôneo, e não pela via estreita
dos  embargos  de  declaração.  3.  Embargos  de
declaração  rejeitados. (STJ;  EDcl-EDcl-AREsp
870.017; Proc. 2016/0063146-0; MG; Sexta Turma; Rel.
Min. Nefi Cordeiro; DJE 13/06/2017).

E,

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  INTERNO  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.  ART. 1.022
DO  NCPC.  OMISSÃO,  OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO  OU  ERRO  MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.  PRETENSÃO  DE
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REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO  PROTELATÓRIO.  IMPOSIÇÃO  DE
MULTA.  ART.  1.026,  §  2º,  DO  NCPC.  DECISÃO
MANTIDA.  1.  Aplicabilidade  do  NCPC  a  este
recurso ante os termos do Enunciado Administrativo
nº  3  aprovado  pelo  Plenário  do  STJ  na  sessão  de
9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento
no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir
de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de
inconformismo  ou  à  rediscussão  do  julgado  que
negou provimento  ao  agravo  interno  em razão  da
inviabilidade  do  agravo  em  Recurso  Especial
apresentado  em  desacordo  com  os  requisitos
preconizados pelo art. 544, § 4º, I, do CPC/73. 3. Em
virtude da rejeição dos presentes aclaratórios,  e da
anterior advertência em relação à aplicabilidade do
NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.026, §
2º,  do  NCPC, no  percentual  de  2%  sobre  o  valor
atualizado  da  causa.  4.  Embargos  de  declaração
rejeitados,  com  imposição  de  multa.  (STJ;  EDcl-
AREsp  961.959;  Proc.  2016/0202363-8;  RJ;  Terceira
Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 12/06/2017).

No mesmo caminhar, aresto deste Sodalício:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO,
OBSCURIDADE,  CONTRADIÇÃO  E  ERRO
MATERIAL.  PRETENSÃO  DE  MERA
REDISCUSSÃO  DO  JULGADO.  DESCABIMENTO.
REJEIÇÃO  DOS  EMBARGOS. Os  embargos  de
declaração  consubstanciam  recurso  de  integração,

Embargos de Declaração nº 0001144-60.2015.815.0981                                                                                                                  4

file:///mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=NCPC,%2520art.%25201026&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0%23JD_NCPCart1026
file:///mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=NCPC,%2520art.%25201026&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0%23JD_NCPCart1026
file:///mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%2520art.%2520544&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0%23JD_CPCart544
file:///mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=NCPC,%2520art.%25201026&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0%23JD_NCPCart1026


não  se  prestando  para  reexame  da  matéria.  Não
havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro
material  no  julgado,  incabíveis  se  revelam  os
aclaratórios.  À  luz  da  Jurisprudência,  “Constatado
que a insurgência da embargante não diz respeito a
eventual vício de integração do acórdão impugnado,
mas a  interpretação que lhe foi  desfavorável,  é  de
rigor  a  rejeição  dos  aclaratórios”.  (TJPB;  EDcl
0097320-53.2012.815.2001;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva;
DJPB 22/05/2017; Pág. 13).

No  caso  dos  autos,  analisando  as  sublevações  do
reclamo, percebe-se que Maria das Dores Ferreira não se conformou com o teor da
decisão impugnada e, para tanto, lançou mão dos presentes embargos de maneira
totalmente  infundada,  por  entender  que  o  acórdão  combatido  não  fez  qualquer
menção as  alegações  contidas  no apelo,  bem como a respeito  do pedido sobre a
perícia contábil.  

Inadequada, como visto, a via eleita, máxime quando
no acórdão vergastado os pedidos invocados já foram devidamente enfrentados, fls.
60/65, senão vejamos:

Em  um  primeiro  momento,  passo  a  apreciar  o
pedido de nulidade da sentença, suscitado pela parte
embargante,  ao  argumento  de  que  houve
cerceamento  de  defesa,  uma  vez  que  não  lhe  foi
oportunizado  o  direito  de  trazer  aos  autos,  o
demonstrativo analítico da memória de cálculo, com
vistas a comprovar o excesso de execução.
Analisando o presente caso, vislumbro que não há
como prosperar  as  razões  aventadas pela  apelante,
uma vez que por força do instituído no art. 917, §3º,
do Código de Processo Civil,  quando o excesso de
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execução  for  um  dos  fundamentos  dos  embargos,
compete  a  parte  embargante  a  apresentação  na
inicial, de memória de cálculo, apontando o equívoco
do exequente, bem como o valor que entende como
devido, situação não vislumbrada na espécie.
Nesse sentido, a jurisprudência pátria:
DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.
APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO
POR  TÍTULO  EXTRAJUDICIAL.  DUPLICATAS
MERCANTIS.  TÍTULO  EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.  CARÊNCIA  DE  NULIDADE.
LIQUIDEZ,  CERTEZA  E  EXIGIBILIDADE.
OCORRÊNCIA.  ALEGAÇÃO  DE  EXCESSO  DE
EXECUÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  PLANILHA  DE
CÁLCULOS.  DÍVIDA INADIMPLIDA. SENTENÇA
DE  IMPROCEDÊNCIA.  PROSSEGUIMENTO  DA
EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I.  Não tendo
o  Embargante  oferecido  nenhum  elemento  de
convicção  a  fim  de  deixar  clara  a
imprescindibilidade  da  prova  pericial  para  o
julgamento dos embargos,  seu indeferimento não
caracteriza nulidade da  sentença  por  cerceamento
de defesa, notadamente quando era seu o ônus de
comprovar o excesso da execução, nos termos do art.
739, §5º do CPC/73. PRELIMINAR REJEITADA. II.
Caberia  ao  embargante  demonstrar  a  nulidade  do
título  ou  a  abusividade  e  excesso  de  cobrança,
juntando aos autos a memória de cálculo do valor
que considerasse devido, nos termos do art. 739, § 5º,
do  CPC/73,  e  de  forma  que  elucidasse,
inequivocamente, as violações da boa fé e equidade,
passível de inquinar de nulidade o título de crédito
executado.  Todavia,  ao  manter-se  inerte,  a
impugnação à execução se mostra insuficiente para
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comprovar a sua nulidade ou o alegado excesso. III.
O Título Executivo Extrajudicial permanece líquido e
certo,  hábil  a  instruir  a  ação  executória,  vez  que
restou  provado  o  inadimplemento  obrigacional  do
título, em que o Apelante foi constituído em mora.
lV. Para se exonerar da obrigação, o devedor deve,
ainda,  comprovar  através  de  recibo  ou  outros
documentos hábeis o pagamento da dívida (arts. 319
e  320,  do  CC),  o  que  não  ocorreu,  impondo-se  a
manutenção  da  improcedência.  APELO
CONHECIDO  E  NÃO  PROVIDO.  (TJBA;  AP
0001446-03.2009.8.05.0036; Salvador; Quarta Câmara
Cível;  Rel.  Des.  Roberto  Maynard  Frank;  Julg.
06/12/2016; DJBA 24/01/2017; Pág. 426) - negritei.
Agregue-se a  essa circunstância,  o  fato de ter  sido
possibilitada à litigante a produção das provas que
entendesse  pertinente  produzir  em  juízo,  porém,
quando  intimada  para  tanto,  fl.  25,  manteve-se
inerte, consoante certidão de fl. 25V.
Rejeito,  portanto,  a  preliminar de cerceamento de
defesa.
Prosseguindo, cumpre registrar que melhor sorte não
teve a apelante ao requerer a suspensão da execução,
sob a alegação de que não dispõe de bens passíveis
de  constrição,  porquanto  tal  situação  é  constatada,
quando  oportunizado  ao  exequente,  a  adoção  de
diligências hábeis a localização de bens passíveis ou
não de constrição.
Nesse norte, assim se posicionou o Magistrado a quo,
fls. 26/V:
Quanto a necessidade de suspensão da execução, em
decorrência  da  ausência  de  bens  penhoráveis,  tal
providência não é passível de embargos, posto que
aplicável nos autos da execução em decorrência da
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evidência de tal ausência de patrimônio, eis que cabe
ao  exequente  diligenciar  a  existência  ou  não  de
patrimônio penhorável.
Por  fim,  entendo  não  ser  caso  de  condenação  por
litigância  de  má-fé,  porquanto,  além  de  não
vislumbrar  os  requisitos  do  art.  80 do  Código  de
Processo Civil, o acesso à justiça é garantido no art.
5º, XXXV, da Constituição Federal.
À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os  fatos  e  sopesou o  direito,  não  havendo
motivo para reformá-la.

Logo,  da  leitura  do  excerto  acima,  vê-se  que  o
acórdão combatido manifestou-se, de forma expressa, acerca dos pedidos realizados
no  recurso  apelatório,  a  saber,  de  realização  de  perícia  contábil,  bem  como  de
suspensão da execução.

Diante  dessas  considerações,  tendo  a  decisão
impugnada sido clara e precisa quanto ao enfrentamento dos pontos indispensáveis
ao desfecho do caso, não vislumbro eiva alguma a ser sanada, notadamente quando
se constata a intenção de reavivar os termos fáticos da lide, sendo este, contudo, o
meio inapropriado.

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de
Justiça, representando o Ministério Público.
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Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 26 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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