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ACÓRDÃO

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  N.º  0100248-
40.2013.815.2001 (999.2013.001.711-7/001).
ORIGEM: 10ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Banco Cruzeiro do Sul S/A.
ADVOGADA: Cleusa Anna Cobein.
EMBARGADOS:  MD Promotora Administradora de Crédito e  Cobrança Ltda.,  Denise Marinho
Santana Nascimento e Marta Valéria Honório Dantas.
ADVOGADO: não consta.

EMENTA: EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  AGRAVO DE
INSTRUMENTO. RECURSO DE AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
EXPEDIENTE  FORENSE  SUSPENSO  NO  ÚLTIMO  DIA DO  PRAZO  PARA
RECORRER. ATO DA PRESIDÊNCIA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA O
PRIMEIRO  DIA  ÚTIL  SUBSEQUENTE.  ERRO  DE  FATO.  RECURSO
TEMPESTIVO. ACOLHIMENTO.

1. O erro de fato trata-se de um erro decorrente da desatenção do julgador quanto à
prova, não, pois, o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da
apreciação dela. Precedentes do STJ.

2. É admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter
excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato,
sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o
resultado do julgamento. Precedentes do STJ.

VISTO, relatado e discutido o presente Embargo Declaratório em Agravo
de Instrumento n.° 0100248-40.2013.815.2001, em que figuram como Embargante
o Banco Cruzeiro  do Sul  S/A e Embargados MD Promotora  Administradora  de
Crédito e  Cobrança Ltda.,  Denise Marinho Santana Nascimento e  Marta  Valéria
Honório Dantas.

ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade, em
conhecer dos Embargos de Declaração e dar-lhes provimento.

VOTO.

Banco  Cruzeiro  do  Sul  S/A  opôs  Embargos  de  Declaração contra  a
Decisão Monocrática de f. 89/90, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento
aviado para combater  a  Interlocutória  prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível  da
Comarca  desta  Capital,  nos  autos  da  Execução  de  Título  Extrajudicial, por  ele
ajuizada  em face  da  MD Promotora Administradora  de  Crédito  e  Cobrança
Ltda.,  de  Denise  Marinho Santana Nascimento e  de Marta  Valéria  Honório
Dantas, em razão de sua intempestividade,  porquanto como a Decisão Agravada
havia sido publicada no dia 14/06/2013 e a petição de interposição protocolada em
28/06/2013, ultrapassado estava o prazo de 10 dias previsto no CPC, art. 522.



Alegou  haver  omissão  na  Monocrática  que  considerou  como  término  do
prazo para interposição do Agravo o dia 27/06/2013, sem se pronunciar sobre o ato
da presidência deste Tribunal de Justiça que determinou a suspensão do expediente a
partir  das  14:30 horas  daquele  dia,  o  que implicaria  em prorrogação dos  prazos
recursais que nele se venceriam para o dia útil seguinte, consoante CPC, art. 184,
§1º, II.

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios, atribuindo-se ao Recurso efeitos
infringentes para que o mérito do Agravo seja conhecido por essa Relatoria. 

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Aclaratórios.

A omissão de que trata o art. 535, I, do CPC, é aquela que se configura pela
ausência de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de
direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

No  caso  presente,  após  consulta  ao  Diário  da  Justiça  Eletrônico  do  dia
28/06/2013, observa-se que realmente houve a publicação da ato da presidência de
n.º 87, determinando a suspensão do expediente forense, no dia anterior, a partir das
14:30 horas.

Assim sendo, como a publicação da Interlocutória se deu por meio do Diário
da Justiça, disponibilizado em data de 14/06/2013, sexta-feira, sendo considerado
publicado  no  dia  útil  seguinte,  17/06/2013,  segunda-feira,  iniciando-se  o  prazo
recursal estabelecido no art. 522, do CPC, no dia 18/06/2013, terça-feira, exaurindo-
se no dia 27/06/2013, quinta-feira, e levando-se em conta a suspensão do expediente
forense neste  dia,  o prazo para interposição do Recurso termina em 28/06/2013,
primeiro dia útil subsequente, data da sua interposição, estando portanto tempestivo.

Dessa  forma,  a  Decisão  embargada  não  contém omissão,  mas  o  que  os
Tribunais sedimentaram chamar de erro de fato, hipótese excepcional de cabimento
desta espécie recursal, construída pela evolução jurisprudencial, verificada quando a
Decisão enseja modificação.

A concepção do erro de fato pode ser extraído da leitura do art. 485 do CPC,
que,  expressamente  em  seu  inciso  IX,  reconhece  esse  vício  como  hipótese  de
rescindibilidade. 

Portanto,  o  erro de fato trata-se de um erro decorrente da  desatenção do
julgador quanto à prova, não o decorrente do acerto ou desacerto do julgado quando
de sua apreciação. 

O  STJ  firmou  entendimento  de  que  é  admitido  o  uso  de  Embargos  de
Declaração para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre
a  qual  tenha  se  fundado  o  Acórdão  embargado,  quando  tal  for  decisivo  para  o
resultado do julgamento.

Ilustrando o raciocínio, os seguintes precedentes do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  EFEITOS
INFRINGENTES.  DECISÃO  FUNDAMENTADA  EM  PREMISSA



EQUIVOCADA.  POSSIBILIDADE.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
REEXAME  DO  CONTEÚDO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 07/STJ.
1. "É admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter
excepcional,  para a  correção de premissa equivocada,  com base em erro de fato,
sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o
resultado  do  julgamento"  (EDcl  no  REsp  599653/SP,  3ª  Turma,  Min.  Nancy
Andrighi, DJ de 22.08.2005).
[…] (STJ, REsp 1000106/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
julgado em 27/10/2009, DJe 11/11/2009).

PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  ERRO  DE  FATO.
OCORRÊNCIA.  ACOLHIMENTO  DOS  ACLARATÓRIOS.  CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA  AO  SEBRAE.  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. RECONHECIMENTO DE
REPERCUSSÃO  GERAL PELO  STF.  TRIBUTO  SUJEITO  A LANÇAMENTO
POR  HOMOLOGAÇÃO.  PRESCRIÇÃO.  TERMO  INICIAL.  PAGAMENTO
INDEVIDO. ARTIGO 4º DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO
RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE
DIFUSO.  CORTE  ESPECIAL.  RESERVA  DE  PLENÁRIO.  DIREITO
INTERTEMPORAL.  APLICAÇÃO  DA  TESE  DOS  "CINCO  MAIS  CINCO".
MATÉRIA DECIDIDA PELO  RECURSO  ESPECIAL 1.002.932-SP,  JULGADO
SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.
[...]
2.  É  possível,  em sede  de  embargos  de  declaração,  a  correção  de  erro  de  fato,
especialmente, se o provimento embargado partir de premissas distantes da realidade
delineada no processado. Na espécie, a decisão singular, confirmada pelo Colegiado
da  Primeira  Turma,  fundamentou-se  em  premissa  fática  equivocada,  pois,
efetivamente,  o  TRF  da  4ª  Região  emitiu  juízo  interpretativo  de  ordem
infraconstitucional  autônomo  sobre  o  prazo  prescricional  incidente  à  espécie  ao
considerar, para tanto, a regra normativa instituída pela LC 118/2005 (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1147698/SC,  Rel.  Ministro Benedito Gonçalves,  Primeira  Turma,
julgado em 14/06/2011, DJe 17/06/2011).

Posto  isso,  conhecidos  os  Embargos  de  Declaração,  acolho-os  para
corrigir o erro de  fato quanto à  tempestividade do Agravo de Instrumento,
determinando que seja levado a julgamento pelo Colegiado.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado na  sessão  ordinária  de 27  de  janeiro  de
2015,  com voto,  o  Exm.°  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  dele
participando, além de mim, Relator, o Exm.° Des. João Alves da Silva. Presente à
sessão  a  Exm.ª  Procuradora  de  Justiça  convocada  Marilene  de  Lima  Campos
Carvalho.

Gabinete no TJPB em João Pessoa, 28 de janeiro de 2015.

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


