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EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO.  RECURSO
APELATÓRIO  DO  EMBARGANTE  CONSIDERADO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL PELO JUÍZO A QUO.
APLICAÇÃO  DO  ART.  932,  III,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL  DE 2015.  NÃO CONHECIMENTO DA
SÚPLICA.   OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.  REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

-  É  de se  rejeitar  os  embargos de declaração que visam
rediscutir a matéria julgada ou quando inexiste qualquer eiva
de  omissão,  obscuridade,   contradição  e  erro  material
porventura apontada.

-  “A mera alegação de prequestionamento,  por si  só, não
viabiliza  o  cabimento  dos  embargos  declaratórios,  sendo
indispensável a demonstração da ocorrência das hipóteses
previstas  no  artigo  1.022,  do  NCPC.  5.  Embargos  de
declaração  rejeitados.”  (TRF  1ª  R.;  EDcl-AC  0077630-
64.2013.4.01.9199;  Segunda  Turma;  Rel.  Des.  Fed.  João
Luiz de Sousa; DJF1 16/05/2016).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  REJEITAR  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO. 



RELATÓRIO
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Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Panamericano

S/A,  em face  da  decisão  monocrática  de  fls.  164/165,  que  não  conheceu  o  recurso

apelatório  do  promovente,  nos  autos  da  “Ação  Revisional  de  Contrato”  ajuizada  por

Hidelmar Gonçalves Silva.

Em  suas  razões  (fls.  167/169),  o  insurgente  alega  que  o  seu  recurso

apelatório (fls. 124/140) não foi apreciado por esta Relatoria, pugnando, portanto, pela

continuidade do curso processual com a análise da referida peça recursal.

Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a

omissão apontada devendo a sua irresignação ser devidamente apreciada.

É o breve relatório.

VOTO

De início, vislumbro que o presente recurso horizontal será apreciado sob a

égide no Novo Código de Processo Civil, eis que a decisão ora atacada fora proferida

quando a referida norma já encontrava-se vigente.

Cumpre  mencionar  que,  segundo  o  rol  taxativo  do  art.  1.022  do  Novel

Código de Ritos, os Embargos Declaratórios só são cabíveis para esclarecer obscuridade,

eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. In verbis:

Art.  1.022.  Cabem  embargos  de  declaração  contra  qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II  -  suprir  omissão de ponto ou questão sobre o qual  devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
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É  necessário,  portanto,  para  o  seu  acolhimento,  a  presença  de  algum

desses pressupostos, de sorte que, inexistindo, a sua rejeição é medida que se impõe.

No caso em tela, tenho que o recurso em apreço não merece prosperar.

Cumpre mencionar que, segundo o rol taxativo do art. 1.022 do Código de

Processo  Civil/2015,  os  Embargos  Declaratórios  só  são  cabíveis  quando  houver  no

decisório vergastado obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O que se depreende dos fundamentos utilizados na presente insurgência é a

inobservância do despacho (fls. 144-v), proferido pelo magistrado de primeiro grau, o qual

transcrevo na íntegra:

“Vistos.
Deixo  de  receber  o  recurso  de  apelação,  em  virtude  do
exposto na certidão acima, tendo em vista que a sentença
questionada foi publicada no dia 27/08/14, conforme certidão
de  fls.  123-v,  portanto,  o  prazo  recursal  expirou  no  dia
12/09/14.
P.I.
Após  certifique-se  o  trânsito  em  julgado.  -  (fls.  144-v)  Grifo
nosso.

Dessa forma, verifico que o recurso apelatório do embargante (fls. 124/140),

foi considerado intempestivo pelo juízo de primeiro grau, não sendo conhecido, ante a sua

manifesta  inadmissibilidade. 

Posto isso,  deve-se concluir  pela impropriedade dos argumentos trazidos

pela parte embargante, por não haver pontos omissos a serem corrigidos.

Sobre o tema, vejamos o posicionamento a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO  COMBATIDO.  VÍCIO  NÃO  CARACTERIZADO.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  VINCULAÇÃO À
INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 535, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REJEIÇÃO. -
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Os  embargos  de  declaração  têm  cabimento  apenas  nos
casos  de  obscuridade,  contradição  ou  omissão,  não  se
prestando ao reexame do julgado e inexistindo quaisquer das
hipóteses  justificadoras  do  expediente,  impõe-se  a  sua
rejeição. - Nem mesmo para fins de prequestionamento se pode
desejar repisar os argumentos, os quais restaram repelidos pela
fundamentação  desenvolvida  na  decisão.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 01286203320128152001,
4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES  FREDERICO
MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em 30-07-2015) 

Diante do exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração.   

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  José  Ricardo  Porto.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto,  o Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio Bezerra Filho  (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos) e a Excelentíssima Desembargadora
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, Dra. Ana
Cândida Espinola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 21 de
junho de 2016. 

Des. José Ricardo Porto
                                           RELATOR                                                              

J06/R14
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