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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0671427-55.2005.815.2001 
ORIGEM: 4ª Vara Cível da Capital
RELATOR:  Juiz Miguel  de  Britto  Lyra  Filho, convocado para
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
EMBARGANTE: HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo
ADVOGADOS: Ilan Goldberg e Eduardo Chalfin
EMBARGADO: Teodomiro Cândido de Souza
ADVOGADOS: Fabrício Montenegro de Morais e outros

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  AGRAVO  INTERNO.
ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO  DE
MATÉRIA. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração prestam-se apenas para corrigir
obscuridade, omissão ou contradição da decisão judicial.  Não
detectado algum desses vícios, é de rigor sua rejeição.

- Como já decidiu o Supremo Tribunal  Federal,  “a via recursal
dos  embargos  de  declaração  –  especialmente  quando
inocorrentes  os  pressupostos  que  justificam  a  sua  adequada
utilização  –  não  pode  conduzir,  sob  pena  de  grave  disfunção
jurídico-processual  dessa  modalidade  de  recurso,  à  renovação
de  um julgamento  que  se  efetivou de  maneira  regular  e  cujo
acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade,
omissão  ou  contradição.”  (AI-AgR-ED-ED  177313/MG,  Relator:
Ministro Celso de Mello - 1ª Turma – julgado em 05/11/1996).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.
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ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, rejeitar os embargos
declaratórios.

Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão de
f.  686/688,  desta  Câmara  Cível,  o  qual  negou  provimento  ao  agravo
regimental interposto por HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO em
face de TEODOMIRO CÂNDIDO DE SOUSA.

Historiam os autos que o recorrente agravou de instrumento
visando reformar decisão (f. 590/591) do Juiz da 4ª Vara Cível da Capital,
na fase de cumprimento de sentença, que rejeitou embargos declaratórios
opostos contra  o  decisum de f.  423, que,  por  sua vez,  determinara  o
levantamento, pelo agravado, da quantia de R$ 126.915,83, por entender
que essa seria a parte incontroversa do débito.

O agravo de instrumento foi provido (f. 638/643) e contra esse
acórdão houve embargos de declaração do recorrente (f. 647/658), o qual
teve seu seguimento negado ante o reconhecimento da intempestividade
(f. 664/665). Contra essa decisão monocrática manejou agravo interno, o
qual foi desprovido à unanimidade por este Colegiado (f. 686/688).

Então, o recorrente manejou segundos embargos atacando o
acórdão que desproveu o agravo interno, que contém a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTERPOSIÇÃO
FORA  DO  PRAZO  LEGAL.  EXTEMPORANEIDADE  MANIFESTA.
INADMISSIBILIDADE  DO  RECURSO.  SEGUIMENTO  NEGADO.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557  DO  CPC.  DESPROVIMENTO  DO
REGIMENTAL.

- Não se conhece do recurso de embargos declaratórios, quando este
é interposto além do prazo legal de 5 dias, nos termos do art. 536 do
Código de Processo Civil.

O embargante,  em suas  razões  recursais,  aponta  omissão  e
contradição no julgado recorrido (f. 692/696).
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É o breve relatório.

VOTO: Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
Relator

Inicialmente, é oportuno destacar que os aclaratórios somente
são cabíveis para atacar omissões, contradições, obscuridades ou erros
materiais da decisão judicial atacada, pontos sobre os quais deveria o juiz
ou o tribunal se pronunciar. Caso a decisão não esteja eivada com um
desses vícios, não há que se falar em embargos de declaração.

No caso dos autos,  a matéria foi devidamente apreciada nos
seguintes termos (f. 687/688), in verbis:

O agravo de instrumento deve ter seu seguimento negado.

Conforme  dispõe  o  artigo  536  do  Código  de  Processo  Civil,  “Os
embargos  serão  opostos,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias,  em petição
dirigida  ao  juiz  ou  relator,  com  indicação  do  ponto  obscuro,
contraditório ou omisso, não estando sujeitos a preparo.”

No caso em tela, o acórdão (f.  638/643) que proveu o agravo de
instrumento foi publicado no Diário da Justiça de 16 de julho de 2013
(terça-feira),  começando a fluir  o prazo recursal  de 5 dias no dia
seguinte, 17 de julho (quarta-feira), findando no dia 21 de julho de
2013. 

Como a data do término caiu num domingo, prorroga-se o final para
segunda  feira,  dia  22  de  julho  de  2013.  Contudo,  o  recurso  de
embargos somente foi interposto no dia 23 de julho de 2013, terça-
feira, um dia além do prazo limite, conforme chancela mecânica no
frontispício da petição de fls. 647.

Embora  o  embargante  afirme  que  a  decisão  foi  disponibilizada  e
publicada  em  18.07.2013,  tal  informação  improcede,  pois  a
disponibilização  sempre  acontece  pelo  menos  um  dia  antes  da
publicação,  que,  no  caso  em  tela,  como  certificado  às  f.  644  e
661/662, ocorreu no dia 16.07.2013.

Isso  posto,  não  conheço  dos  embargos  declaratórios,  ante  a  sua
intempestividade, o que faço com base nos artigos 536 e 557, ambos
do Código de Processo Civil, negando-lhe seguimento. 
Ante o exposto nego provimento ao agravo interno.
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Como se observa das razões acima, a matéria foi devidamente
apreciada.  Na verdade,  por  meio  da  presente  via  recursal  não  cabe a
rediscussão de questões que já foram julgadas. 

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “a via recursal dos
embargos  de  declaração  –  especialmente  quando  inocorrentes  os
pressupostos  que justificam a sua adequada utilização  – não pode
conduzir,  sob  pena  de  grave  disfunção  jurídico-processual  dessa
modalidade  de  recurso,  à  renovação  de  um  julgamento  que  se
efetivou  de  maneira  regular  e  cujo  acórdão  não  se  ressente  de
qualquer  dos  vícios  de  obscuridade,  omissão  ou  contradição.”  (AI-
AgR-ED-ED 177313/MG, Relator: Ministro Celso de Mello - 1ª Turma
– julgado em 05.11.1996).

Diante do exposto, rejeito os embargos declaratórios.

É como voto. 

Presidiu  a  Sessão Excelentíssimo Desembargador ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS,  que participou  do  julgamento  com o
Excelentíssimo  Doutor MIGUEL  DE  BRITTO  LYRA  FILHO (Juiz  de
Direito  Convocado,  em  substituição  à  Excelentíssima  Desembargadora
MARIA  DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.D.  FERREIRA)  e  com   o
Excelentíssimo Desembargador OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE
FILHO.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Doutor VALBERTO
COSME DE LIRA, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 27
de janeiro de 2015.

Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
Relator
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