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

DECISÃO MONOCRÁTICA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000974-24.2015.815.0000.
Origem : 2.ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : Givaldo dos Santos Nascimento.
Advogado : Danilo Caze Braga da Costa Silva.  
Embargado : Banco Itaucard S/A.
Advogado : Cláudio Kazuyoshi Kasaki.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.  OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.  DECISÃO  CLARA  E
FUNDAMENTADA.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. REJEIÇÃO. 

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos  casos  de  obscuridade,  contradição  ou  omissão,
não se prestando ao reexame do julgado e inexistindo
quaisquer destas hipóteses, impõe-se a sua rejeição.

- Os aclaratórios opostos contra decisão monocrática
do Relator, devem, da mesma forma, serem julgados
de  forma  isolada,  em  privilégio  aos  princípios  da
celeridade e da economia processual.

Vistos.

Trata-se de  Embargos de Declaração, opostos pelo  Givaldo
dos Santos Nascimento contra os termos do decisum exarado às fls. 85/88, o
qual deferiu-lhe o pleito liminar suspensivo, em desfavor do Banco Itaucard
S/A.

Fundamentado  no  art.  535,  do  Código  de  Processo  Civil,  o
embargante alega a ocorrência de obscuridade do julgado que, não obstante
tenha  deferido  o  pleito  liminar,  determinando  a  suspensão  da  decisão  de
primeiro grau, não deixou claro se o veículo apreendido deveria ou não não ser
devolvido e sob quais condições.
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Por  fim,  pugna  pelo  provimento  do  recurso  e  manifestação
expressa da obscuridade apontada.

É o relatório.

DECIDO.  

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  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.  Permite-se,  assim,
através  deste  recurso,  aclarar-se  o  texto,  de  forma a  que  seja  amplamente
entendido o respectivo teor.

Nas  razões  recursais,  alega  o  recorrente  que  a  decisão
combatida  é  obscura,  uma  vez  que  não  obstante  tenha  deferido  o  pleito
liminar, determinando a suspensão da decisão de primeiro grau, não deixou
claro se o veículo apreendido deveria ou não não ser devolvido e sob quais
condições.

Pois bem. Conforme se verifica dos autos, a decisão combatida
deferiu o pleito de urgência, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum
in  mora,  suspendendo  a  decisão  agravada  até  julgamento  final  do  presente
recurso.

De outra senda, a decisão que foi suspensa determinou a busca
e apreensão do bem financiado e descrito na inicial. 

Assim,  por óbvio,  ao suspender a decisão telada, determinou
esta relatoria a restituição do status quo ante, ou seja, que não seja expedido
mandado de Busca e Apreensão, ou, caso tal evento já tenha ocorrido, que seja
o veículo devolvido ao réu.

Desta forma, não há que se falar em obscuridade do julgado,
que, com bastante clareza, e de forma devidamente fundamentada, concedeu a
liminar nos termos requeridos, não havendo outro caminho a ser percorrido
que não o da rejeição do presente aclaratório.

Consigno, ademais, que os aclaratórios opostos contra decisão
monocrática do Relator, devem, da mesma forma, serem julgados de forma
isolada, em privilégio aos princípios da celeridade e da economia processual.
Sob este horizonte, julgado desta Corte de Justiça:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  PROCESSUAL
CIVIL.  AÇÃO  RESCISÓRIA.  CAUSA  DE  PEDIR.
AUSÊNCIA  DE  INDICAÇÃO  DA
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FUNDAMENTAÇÃO  E  DOS  DISPOSITIVOS
VIOLADOS.  INÉPCIA  DA  EXORDIAL.
CONCESSÃO  DE  PRAZO  PARA  EMENDA.
INÉRCIA.  INDEFERIMENTO  DA  INICIAL.
PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS  PÁTRIOS.
EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, DO ART.
267, DO CPC, C/C INCISO X, DO ART. 127, DO
RITJPB.  ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
-  Rejeitam-se os embargos declaratórios quando o
embargante  não logra  êxito  em apontar  qualquer
omissão,  obscuridade  ou  contradição  na  decisão
embargada. -  Caracterizando-se  a  decisão
questionada  como  clara,  coerente  e  suficiente ao
tratar,  expressamente,  dos  motivos  pelos  quais
entendeu  que  a  petição  inicial  da  ação  rescisória
deixou de fundamentar a incidência de cada inciso
do  art.  485,  do  CPC,  indicado  para  rescindir  o
julgado no caso concreto, razão pela qual não há no
que  se  falar  em  omissão,  obscuridade,  tampouco
contradição no julgamento.  -  De forma a valorizar
os princípios da celeridade e economia processuais,
bem  como  a  sistemática  trazida  pelo  Código  de
Processo  Civil,  devem os  Embargos  Declaratórios
opostos  contra  decisão  monocrática  do  Relator
serem julgados também de forma isolada, porquanto
se  mostra  despiciendo  o  conhecimento  da  questão
pelo órgão colegiado.” 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20113264120148150000,  -  Não  possui  -,  Relator
DES JOSE RICARDO PORTO ,  j.  Em 11-11-2014)
(Grifo nosso).

Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado,  REJEITO OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.  

P.I. 

João Pessoa,  30 de março de 2015. 

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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