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Acórdão
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  Nº  0022847-04.2009.815.2001  -  João
Pessoa
RELATORA : Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
EMBARGANTE : Cardio Lógica Centro Diagnóstico Ltda.
ADVOGADO : Rinaldo Mouzalas Souza e Silva (OAB/PB 11.589) 
EMBARGADO : Banco Santander S/A
ADVOGADO : Alexandre de Almeida (OAB/PR 56.124)

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  AUSÊNCIA  DOS
PRESSUPOSTOS  DO  ART.  1.022 DO  CPC.  NÍTIDO
PROPÓSITO  DE  REJULGAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO. 

Os  argumentos  do  embargante  não  são  suficientes  a
demonstrar a existência de mácula no “decisum” objurgado.

“Os  embargos  de  declaração  são  cabíveis  somente  para
sanar  omissão,  obscuridade  ou  contradição  contida  no
julgado,  ou  ainda,  para  sanar  erro  material.  Ausente
qualquer  dessas  hipóteses,  devem  ser  rejeitados  os
aclaratórios,  sob  pena  de  abrir-se  a  possibilidade  de
rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já
decidida.(...)”1

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Pa-
raíba, por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Embargos de Declaração  (fls.  228/234) interpostos
pelo Cardio Lógica Centro Diagnóstico Ltda. em face de acórdão (fls. 224/225)
que,  em  sede  de  Apelação  Cível  desproveu  o  recurso  – interposto  pelo
recorrente  em face da sentença de  fls.  169/1732 –, para  manter a sentença

1 (EDcl  no  REsp 1012375/RS,  Rel.  Ministro  CASTRO MEIRA,  SEGUNDA TURMA, julgado  em 09/08/2011,  DJe
30/08/2011)
2que rejeitou os embargos monitórios e constituiu, de pleno direito, a dívida da demanda perante o promovente, conde-
nando a promovida ao pagamento do valor de R$ 160.930,22, com as devidas atualizações.
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prolatada nos autos da Ação Monitória proposta pelo  Banco Santander S/A
contra o embargante.

Nas razões recursais,  com base no art.  1.022 do CPC aponta a
existência de omissão “quanto à análise do negócio jurídico realizado (acordo
extrajudicial),  afinal, a cláusula 8 (fl. 154) prevê o arquivamento de todas as
demandas e torna sem efeito os mandados de penhora, inerentes a qualquer
processo que figurem como partes o Embargante e o Embargado”.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos.

Intimada a parte adversa para apresentar contrarrazões, quedou
inerte, fls. 304.

VOTO

Nas razões recursais aponta eiva prevista no art.  1.022 do CPC,
consubstanciada em omissão.  No entanto, esta não é a situação encontrada.
Ao  contrário disso, o que se extrai  é o nítido propósito de rejulgamento da
ação, prática inadmissível por meio de Embargos de Declaração.

Da  narrativa  recursal  percebo  que  repisa  a  omissão quanto  à
análise do negócio jurídico realizado (acordo extrajudicial), de modo que todas
as  demandas  envolvendo  as  partes  estariam  abarcadas  pelo  acordo
extrajudicial.

A matéria foi prontamente repelida por ocasião do julgamento do
apelo,  precisamente ao afirmar que a cláusula 11 (fls. 154)  especificou que o
acordo extinguiria “os processos que envolvam os contratos dessa minuta
de acordo onde figuram como partes os acordantes”. 

Como se pode verificar, a cláusula delimitou, repito, os contratos
envolvidos nessa minuta de acordo e, no seu teor inicial,  consta quais seriam
abarcados,  a  saber:  (Fin.  Veículo  –  001  0213  0213000002440  86  0168,
CAGIRO -  001 4532 0000895104159 01 0150).  Por sua vez, nenhum deles
coincide como o embasador desta ação de nº 021300000126030.

A decisão atacada, de forma clara, igualmente mencionou:

“A quitação se reporta aos contratos indicados e não de forma ampla.
Na cláusula 8ª (fls. 154), apenas diz que “sejam arquivadas todas as demandas e que
torne sem efeito todos os mandados de penhora porventura expedidos, inerentes a
qualquer processo que figurem como partes” os litigantes.”

Pontificou, ainda, ser “temerária a interpretação de que todos os pro-
cessos teriam sido alcançados pelo indigitado acordo”.

Dentro desta perspectiva,  é  despropositada a assertiva recursal,
porquanto a atitude revelada por meio dos embargos, mostra o nítido intuito de
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rediscutir3 a temática, pois não declinou nenhum fundamento  plausível  capaz
de ensejar as hipóteses do art. 1.022 do CPC. 

Enfim,  inexistindo vício no  decisum,  vez que toda a temática foi
analisada  e,  ao  final,  foi  decidido  em  consonância  com  os  elementos
constantes dos autos, não há como se acolher a sublevação recursal. 

Pelas razões ora aduzidas,  REJEITO OS EMBARGOS DE DE-
CLARAÇÃO. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do Relator, eminente Dr.  Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado,  com jurisdição limitada, para substituir  a Desa. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos
Santos. Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria Ismael da Costa Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 22 de
maio de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/04

3EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
[…]  4. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição
porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. […] 4. Embar-
gos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1253909/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018)
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