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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM
RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
DO  ART.  1.022  E  INCISOS  DO  CPC  DE  2015.
REJEIÇÃO.

- Depreende-se  do  art.  1.022,  e  seus  incisos,  do
novo Código de Processo Civil que os Embargos de
Declaração são cabíveis quando constar, na Decisão
recorrida,  obscuridade,  contradição,  omissão  em
ponto  sobre  o  qual  deveria  ter  se  pronunciado  o
julgador, ou até mesmo as condutas descritas no art.
489,  §  1º,  que  configurariam  a  carência  de
fundamentação  válida.  Não  se  prestam  os
Aclaratórios  ao  simples  reexame  de  questões  já
analisadas,  com  o  intuito  de  meramente
prequestionar a matéria.

-  No  caso  dos  autos,  não  ocorre  nenhuma  das
hipóteses previstas no art. 1.022 do novo CPC, pois
o Acórdão Embargado apreciou as teses relevantes
para  o  deslinde  do  caso  e  fundamentou  sua
conclusão sem a existência de quaisquer vícios. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA o  Primeira  Seção  Especializada  Cível, por
unanimidade, Rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 378.
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RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios interpostos  por A Telemar

Norte Leste S/A, alegando padecer de omissão o Acórdão de fls. 356/357v, que

julgou improcedente a Reclamação ajuizada pela Embargante.

É o relatório.

VOTO.

O art. 1.022 e seus incisos, do novo Código de Processo Civil,

claramente prescrevem as quatro hipóteses de cabimento dos Embargos de

Declaração,  tratando-se de Recurso de fundamentação vinculada,  restrito  a

situações em que é patente a existência de: obscuridade; contradição; omissão

no julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no art. 489, § 1.º,

que configurariam a carência de fundamentação válida, e por derradeiro, o erro

material. 

In  casu,  a  Embargante  alega  a  existência  de  omissão  no

Acórdão, que julgou improcedente a Reclamação ajuizada pela Embargante,

considerando a existência do trânsito em julgado da Ação Reclamada.  

A análise acurada dos autos revela que o Reclamante deseja,

nesta estreita via processual,  rediscutir  a Decisão alcançada pelo manto da

coisa julgada. 

Conforme  restou  assentado  no  Acórdão  Embargador,  não

houve interposição de Recurso contra a Decisão que aplicou a multa moratória

pelo descumprimento da obrigação, operando-se, assim, o trânsito em julgado

da Decisão, o que, consequentemente, impede a rediscussão do julgado, nos

termos do atual art. 505 do CPC, que prevê:

Art.  505.  Nenhum  juiz  decidirá  novamente  as
questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:
I  -  se,  tratando-se  de  relação  jurídica  de  trato
continuado, sobreveio modificação no estado de fato
ou de direito,  caso em que poderá a parte  pedir  a
revisão do que foi estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.
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O  Acórdão  embargado  já  enfrentou  o  cerne  da  questão,

concluindo pela improcedência da Reclamação dada a presença do trânsito em

julgado da matéria que busca-se rediscutir. 

Não  é  demais  lembrar  que  estamos  tratando  de  uma

Reclamação,  meio  processual  incabível  para  irresignar-se  contra  a  multa

fixada, considerando que seu inconformismo não encontra ressonância dentre

as hipóteses legais em que podem ser manejada a Reclamação, já que esta

não pode, em hipótese alguma, alterar a Decisão alcançada pela força da coisa

julgada material.

Registre-se,  por  oportuno,  que  os  Embargos  de  Declaração

não se prestam à modificação de julgado baseado no mero inconformismo do

Embargante,  que  repisa  argumentos  anteriormente  levantados  e  inova  em

teses recursais, circunstâncias que não indicam a existência de omissão do

julgado. 

Por todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. 

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto. Participaram do julgamento, além do Relator, o Excelentíssimo
Desembargador  Leandro dos Santos, Participaram ainda do julgamento os
Excelentíssimos Senhores Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Tércio Chaves de
Moura (Juiz Convocado para substituir a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti) e o Des. Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Lúcia de Fátima Maia Farias, Procuradora de Justiça.

Primeira  Seção  Especializada  Cível,  sala  de  Sessões  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia 02 de maio
de 2018

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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