
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0034549-93.1999.815.2001.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 2ª  Vara Cível da Capital.
Embargante : MV Engenharia LTDA.
Advogado : Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva.
Embargada : Banco Banorte S/A.
Advogado : Maria de Lourdes Sousa Vieira Gomes.

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  ERRO
MATERIAL  INSIGNIFICANTE  E
DESINFLUENTE.  INEXISTÊNCIA  DE
CONTRADIÇÃO.  RECURSO
MANIFESTAMENTE  PROTELATÓRIO.
REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

− Só há propriamente contradição numa decisão,
quando  esta  se  apresenta  em  desacordo  com  uma
proposição  formulada  na  sua  fundamentação,  não
sendo este o caso do acórdão hostilizado, que contém
tão  só  equívoco,  diga-se,  insignificante  e
desinfluente,  uma  vez  incapaz  de  ensejar  qualquer
embaraço na compreensão do decisum.

− Assim, não obstante estabeleça o art. 463, I, da
Lei  Adjetiva  Civil,  cumprir  ao juiz,  de ofício  ou a
requerimento,  corrigir  inexatidões  materiais
encontradas  na  sentença,  ainda  que  por  meio  de
embargos  declaratórios,  o  erro  apontado  pelo
embargante,  concernente  na  utilização  do  termo
“agravante”, quando em verdade seria "apelante", não
enseja  qualquer  dificuldade  na  intelecção  do
decisório  a  ponto  de  ensejar  o  manejo  dos
aclaratórios,  restando  patente  o  seu  caráter
protelatório.

− “Quando  manifestamente  protelatórios  os
embargos,  o  juiz  ou  o  tribunal,  declarando  que  o
são, condenará o embargante a pagar ao embargado
multa não excedente de 1% (um por cento) sobre o
valor  da  causa.”  (Art.  558,  Parágrafo  único,  do
CPC).
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,   em  sessão
ordinária, não acolher os embargos, à unanimidade, nos termos do voto do
relator.

Trata-se de  Embargos de Declaração (fls.  292/293)  opostos
por  MV Engenharia LTDA, contra os termos do Acórdão de fls. 287/290,
que negou seguimento ao apelo interposto pelo ora embargante em face do
Banco Banorte S/A, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu o
processo sem julgamento do mérito,  com fulcro no abandono da causa por
mais de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 267, inciso III e § 1º do Código de
Processo Civil.

O  recorrente,  em  suas  razões,  alegou  a  ocorrência  de
contradição no julgado, uma vez que em seu segundo parágrafo utilizou-se do
termo  “agravante”,  quando  em  verdade  o  recurso  manejado  foi  o  de
apelação, tratando-se de erro material que pode ser facilmente corrigido sem
afetar a substância do julgado.

É o relatório.

VOTO.  

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.  

Nos  termos  do  art.  535  do  Código  de  Processo  Civil,  são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no Acórdão,
obscuridade,  contradição  ou  omissão.  Desse  modo,  pressupõe  para  sua
interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a possibilidade de
eventualmente haver duplo sentido de interpretação. Permite-se, assim, através
deste recurso, aclarar-se o texto, de forma a que seja amplamente entendido
seu respectivo teor. 

Assevera  o  recorrente  que  o  julgado  vergastado  padeceu  de
contradição,  eis  que  em  seu  segundo  parágrafo  utilizou-se  do  termo
“agravante”, quando em verdade o recurso manejado foi o de apelação.

Entendo que não assiste razão ao insurgente, uma vez que só há
propriamente  contradição  numa  decisão,  quando  esta  se  apresenta  em
desacordo com uma proposição formulada na sua fundamentação, não sendo
este  o  caso  do  acórdão  hostilizado,  que  contém  tão  só  equívoco,  diga-se,
insignificante e desinfluente, uma vez incapaz de ensejar qualquer embaraço à
compreensão do decisum. 

Assim, não obstante estabelecer o art. 463, I, da Lei Adjetiva
Civil,  cumprir  ao  juiz,  de  ofício  ou  a  requerimento,  corrigir  inexatidões
materiais  encontradas  na  sentença,  ainda  que  por  meio  de  embargos
declaratórios,  o  erro  apontado  pelo  embargante  não  enseja  qualquer
dificuldade  na  intelecção  do  decisório  a  ponto  de  ensejar  o  manejo  dos
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aclaratórios, restando patente o seu caráter protelatório.

Acerca de erros desta natureza, decidiu o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais:

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  -  ERRO
MATERIAL  -  RELATÓRIO  DO  ACÓRDÃO  -
IRRELEVÂNCIA. - Sendo o erro material apontado
completamente desinfluente, por se restringir apenas
ao  relatório  do  julgado,  não  havendo  qualquer
dúvida quanto à fundamentação e ao dispositivo do
acórdão, que não padece de omissão, contradição ou
obscuridade,  despicienda  a  interposição  de
embargos  declaratórios.  (TJMG  -  Embargos  de
Declaração  2.0000.00.517970-8/001,  Relator(a):
Des.(a) Tarcisio Martins Costa , 9ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 06/03/2007, publicação da súmula em
17/03/2007.

Em  verdade,  custa-me  crer  que  o  embargante  interpôs  o
presente recurso,  aduzindo claramente não objetivar o efeito modificativo, tão
só  para  corrigir  o  equívoco  da  decisão  que,  diante  de  uma  apelação,  em
determinada  ocasião  referiu-se  à  parte  como  “agravante”  e  não  como
“apelante”. 

Saltam, pois, aos olhos, sua intenção de procrastinar o feito, em
completa dissonância com os ditames da boa-fé e da lealdade processual, e em
total descompromisso com a problemática da morosidade da justiça brasileira.

Diante  do  exposto,  não  merece  acolhimento  a  súplica
manejada, sobretudo por possuir intuito manifestamente protelatório, pelo que
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, com aplicação de multa
de  1%  (um  por  cento)  sobre  o  valor  da  causa,  nos  termos  do  art.  538,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, o
Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala de Sessões da
Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da
Paraíba, João Pessoa, 27 de janeiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
 Desembargador Relator
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