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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO,  OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.  DESCABIMENTO DA
MERA REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

-  Os  embargos  de  declaração  consubstanciam  recurso  de
integração,  não  se  prestando  para  reexame  da  matéria.  Não
havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
julgado, incabíveis se revelam os aclaratórios.

-  À  luz  da  Jurisprudência,  “Constatado  que  a  insurgência  da
embargante não diz respeito a eventual vício de integração do
acórdão  impugnado,  mas  a  interpretação  que  lhe  foi
desfavorável, é de rigor a rejeição dos aclaratórios”1.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos do voto
do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 130.

RELATÓRIO

Trata-se de aclaratórios opostos pelo Banco GMAC S/A, em face da
decisão monocrática que negou seguimento ao recurso apelatório por ele interposto, em
face  de  ser  o  recurso  apócrifo,  apesar  de  devidamente  intimado  para  regularizar  a

1 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.



situação processual.

Irresignada com o provimento  in  questo,  a  empresa  embargante
opôs  recurso  de  integração,  alegando,  em apertada  síntese,  a  existência  de  erro  no
protocolo da apelação e que se trata de erro escusável, devendo a apelação seguir seu
trâmite normal.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar
as omissões encontradas e que o recurso apelatório seja julgado pelo órgão colegiado.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

Compulsando os autos, penso que o recurso não deve ser acolhido,
vez que não se destina a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas,
exclusivamente, rediscutir acórdão, o que é impossível na via estreita dos embargos de
declaração. A esse respeito, o artigo 1.022 do CPC preceitua o seguinte:

“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.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

À luz de tal  raciocínio,  diga-se que não se detecta  defeito  a ser
integrado no acórdão ora atacado, especialmente porquanto a lide fora dirimida com a
devida e suficiente fundamentação, não tendo sido omissa em ponto algum, sequer na
apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto não ventilada no apelo.

Com efeito, vislumbra-se que o recurso apelatório juntado às fls.
145/153 dos autos contém vício processual, no que diz respeito a assinatura digitalizada
do causídico.

Apesar  de  ter  sido  devidamente  intimado  para  regularizar  a
situação, o apelante, ora embargante, quedou-se inerte.



É cediço que a norma estabelecida pela Lei n. 11.419/2006, em seu
art.  1º,  §2º,  inciso III,  que regula a informatização do processo judicial,  dispôs que é
considerada assinatura eletrônica para fins de identificação inequívoca do signatário do
documento a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade
Certificadora credenciada, na forma de lei específica; e a realizada mediante cadastro de
usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.

Portanto,  a  assinatura  digital,  para  ser  considerada  válida,  deve
apresentar o endereço eletrônico da autoridade certificadora e o código verificador. Tais
informações  são  necessárias  para  que  seja  possível  verificar  a  autenticidade  da
assinatura, bem como se o nome do advogado indicado, como subscritor, confere com o
nome do titular do certificado utilizado para assinar o documento digitalmente.

Vale dizer,  ausente tais  requisitos,  inexiste  assinatura válida das
razões  do  recurso  apelatório.  Como  a  assinatura  é  requisito  de  admissibilidade  de
qualquer ato processual de natureza escrita, sua ausência o torna inexistente.

Assim,  arremato  que,  se  a  decisão  envereda  por  interpretação
equivocada ou que contraria os argumentos da parte  recorrente,  não há se falar em
omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em acolhimento dos embargos.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que “constatado que a insurgência da embargante não diz respeito a eventual vício de
integração do acórdão impugnado, mas a interpretação que lhe foi desfavorável, é de
rigor a rejeição dos aclaratórios.”(STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito
Gonçalves – S1 – DJe 15/09/2009).

Nesses termos, voto pela rejeição dos embargos de declaração.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos
do voto do relator.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira.

Presente ao julgamento a Exma Dra. Marilene de Lima Campos de
Carvalho, Procuradora de Justiça.



Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 24 de abril de 2018.

João Pessoa, 25 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


	ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 130.

