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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO EM  AGRAVO
INTERNO.  ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO.
INOCORRÊNCIA.  ERRO  MATERIAL.  EMENTA QUE
MENCIONA  QUE  DECISÃO  MONOCRÁTICA
NEGOU  SEGUIMENTO  À  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO,  SENDO CORRETO CONSTAR QUE
DECISÃO MONOCRÁTICA NEGOU SEGUIMENTO À
APELAÇÃO  CÍVEL.  CORREÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
ACOLHIMENTO  PARCIAL,  SEM  EFEITO
INFRINGENTE.

– Verificada a  ocorrência de erro material,  cumpre ao
magistrado  reconhecer  a  sua  existência,  para,  em
seguida, promover a sua correão.

–  Os  embargos  para  fins  de  prequestionamento  têm
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como pressuposto  de  admissibilidade a  demonstração
da ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos
do art. 535 do Código de Processo Civil.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A a Terceira Câmara Especializada Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em acolher parcialmente os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de  embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 91/98, de relatoria da Exma. Desa. Maria das Graças Morais
Guedes, que negou provimento ao agravo interno –  interposto em face da
decisão monocrática que negou seguimento ao recurso apelatório da ora
embargante por ausência de dialeticidade –, em decisão assim ementada:

“AGRAVO INTERNO.  MONOCRÁTICA NA QUAL NEGOU-SE
SEGUIMENTO  AO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, COM BASE NO ART. 557,
CAPUT,  DO  CPC,  POR  VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE. DESPROVIMENTO.

É  imprescindível  que  as  razões  do  recurso  ataquem  os
fundamentos da decisão, sob pena de inadmissibilidade.”

Aduz,  a  embargante  (fls.  101/108),  que  existe  erro
material  na  ementa  do  acórdão  embargado  porque  consta
“MONOCRÁTICA NA QUAL NEGOU-SE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL”,  porém “o recurso
objeto da mencionada decisão monocrática foi uma apelação e não um agravo de
instrumento,  razão pela  qual  pugna a ora Embargante  pela  correção da referida
imprecisão.”.

Alega  que  a  decisão  monocrática  foi  omissa,  ao
argumento de que “a parte Embargante ventilou, em sede de apelação ( … ) pleito
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de redução da verba sucumbencial”,  tendo as respectivas razões impugnado
especificamente o dispositivo sentencial, “Contudo, a decisão monocrática não
analisou o pedido de redução da verba honorária” e que o acórdão do agravo
interno também foi omisso quanto à análise do pedido de redução da verba
honorária, tendo em vista que a decisão colegiada analisou “apenas o recurso
quanto  à  fundamentação  dos  requisitos  autorizadores  da  concessão  da  ação
cautelar.”.

Afirma, ainda, que houve omissão “QUANTO AO NÃO
ATENDIMENTO AO ART. 844, II, DO CPC”, ao argumento de “ao analisar a
existência ou não do requisitos para a procedência de uma ação cautelar, o julgador
estará examinando matéria de ordem pública, a qual pode ser avaliada de ofício.” ,
acrescendo  que  “logo,  a  análise  dos  mencionados  requisitos  não  poderia  ter
sucumbido ante a alegação de não atendimento ao princípio da dialeticidade.”

Sustenta  que  “não  conhecer  do  recurso,  o  qual  suscitou
matérias  de  ordem pública  (requisitos  específicos  para  concessão  de  cautelar  de
exibição) acarreta” ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e o
devido processo legal.

Prequestionam a matéria.

Requer  o  saneamento  dos  supostos  vícios,  dando-se
provimento aos embargos, com efeitos infringentes.

É o relatório.

V O T O

Exmo. Dr. Marcos Coelho de Salles – Relator.

1 – Do erro material  constante na ementa do acórdão
(fls. 91/98) que negou provimento ao agravo interno (fls. 81/85).

Realmente  existe  erro  material  na  decisão  recorrida,
posto que a ementa menciona que decisão monocrática negou seguimento à
agravo  de  instrumento,  quando  o  correto  seria  constar  que  decisão
monocrática negou seguimento à apelação cível.

Ressalto que, excetuando-se a redação da ementa, deve
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prevalecer  o  estabelecido  no  corpo  do  acórdão,  pois  adequadamente
redigido.

Diante disso, deve ser modificada a ementa do acórdão
de fls. 91/98, que passará a viger com a seguinte redação:

“AGRAVO INTERNO.  MONOCRÁTICA NA QUAL NEGOU-SE
SEGUIMENTO  À  APELAÇÃO  CÍVEL  MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL,  COM  BASE  NO ART.  557,  CAPUT,  DO CPC,
POR  VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
DESPROVIMENTO.”

Portanto, acolho os embargos de declaração quanto ao
alegado erro material, corringindo-o.

2 – Das supostas omissões.

2.1 – Da alegada omissão referente ao pleito de “redução
da verba sucumbencial”. 

Alega  que  a decisão  monocrática foi  omissa,  ao
argumento de que “a parte Embargante ventilou, em sede de apelação ( … ) pleito
de redução da verba sucumbencial”,  tendo as respectivas razões impugnado
especificamente o dispositivo sentencial, “Contudo, a decisão monocrática não
analisou o pedido de redução da verba honorária”.

O argumento de omissão na decisão monocrática  não
pode ser conhecido porque está precluso,  tendo em vista que o primeiro
recurso  utilizado  pela  UNIMED  para  combater  a  decisão  monocrática
(72/78) que negou seguimento ao recurso apelatório foi o agravo interno de
fls. 81/85.

Como a Cooperativa interpôs agravo interno em face da
decisão monocrática que negou seguimento ao recurso apelatório antes de
opor os presentes embargos de declaração, a suposta omissão existente na
decisão monocrática não pode ser conhecida, posto que preclusa.

Assim,  não  conheço  das  razões  dos  aclaratórios
relativas à suposta omissão existente na decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso apelatório, concernente aos honorários advocatícios.
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No  que  se  relaciona  à  alegada  omissão  referente  ao
pleito de “redução da verba sucumbencial” supostamente existente no acórdão
embargado (acórdão do agravo interno), citado vício não existe na decisão
colegiada.

A embargante, ao agravar internamente, simplesmente
recorreu do referido comando judicial  sem tocar na suposta presença de
dialeticidade na parte do recurso apelatório referente ao pedido de redução
dos  honorários  advocatícios.  Consequentemente,  como  nas  razões  do
agravo interno a gravante, ora embargante, não discorreu sobre a matéria da
verba  honorária,  a  suposta  presença  de  dialeticidade  não  foi  tratada  no
acórdão embargado.

Inexiste,  portanto,  qualquer  omissão,  obscuridade  ou
contradição a ser sanada no acórdão embargado.

2.2  –  Da  suposta  omissão  “QUANTO  AO  NÃO
ATENDIMENTO  AO  ART.  844,  II,  DO  CPC”  e  respectiva  alegação  de
cerceamento de defesa.

Não há que se falar em omissão (por não ter havido a
análise  da  “existência  ou  não  do  requisitos  para  a  procedência  de  uma  ação
cautelar”)  porque  o  recurso  apelatório  sequer  fora  recebido,  por  ser
manifestamente  inadmissível,  em  consequência  da  flagrante  ausência  de
dialeticidade. Assim, correta a negativa de seguimento do apelo através da
decisão monocrática da Relatora desse recurso, decisão essa confirmada por
esta Câmara Cível em sede de agravo interno.

Saliento que os requisitos “para a procedência de uma ação
cautelar” não são matérias de ordem pública e, ainda que fossem, não seriam
obstáculo  à  negativa  de  seguimento  da  apelação  cível  porque  recurso
portador de matéria de ordem pública pode não ser conhecido, bem como
ter seguimento negado, caso a respectiva insurgência seja inadmissível.

Se a teoria da embargante estivesse correta, quase todos
os recursos teriam que ser necessariamente recebidos e conhecidos. A título
de  exemplo,  juros  e  correção  monetária  são  considerados  pela  Corte
Superior  como  matérias  de  ordem  pública,  mesmo  assim  recursos  que
discutem essas matérias não são impedidos de não serem conhecidos, nem
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de terem seus seguimentos negados por inadmissibilidade.

Conclui-se, portanto, que não houve qualquer ofensa
aos princípios do contraditório, ampla defesa e processo legal, bem como
inexiste omissão na decisão recorrida.

3 – Do prequestionamento.

Não havendo omissão, obscuridade ou contradição no
julgado, não são cabíveis os embargos de declaração, mesmo que tenham
finalidade específica de prequestionamento. 

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO EXCLUSIVAMENTE
PREQUESTIONATIVO.  NECESSIDADE  DE  DEMONSTRAÇÃO
DA OCORRÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.  AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.  REJEIÇÃO
DOS ACLARATÓRIOS.  -  De forma a valorizar os  princípios da
celeridade  e  economia  processuais,  bem  como  a  sistemática
introduzida 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.
Rejeitam-se os embargos declaratórios quando inexiste qualquer
eiva  de  omissão,  obscuridade  ou  contradição  na  decisão
embargada.  Os embargos para fins de prequestionamento têm
como  pressuposto  de  admissibilidade  a  demonstração  da
ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 535
do Código de Processo Civil.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00231800920098150011,  -  Não  possui  -,  Relator  DES  JOSE
RICARDO PORTO , j. Em 31-10-2014)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  FACE  DE  DECISÃO
MONOCRÁTICA.  INOCORRÊNCIA  DE  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.  PROPÓSITO  DE
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  FINALIDADE  DE
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBI-LIDADE.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. REJEIÇÃO. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00660475620128152001,  -  Não possui  -,  Relator  DES OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 08-10-2014) 

4 – Dispositivo.
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Com  essas  considerações,  ACOLHO  EM  PARTE os
aclaratórios, apenas para corrigir o erro material presente na ementa do acórdão
de fls. 91/98, e  INADMITO-OS para fins de prequestionamento, mantendo, nos
demais termos, a decisão recorrida.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta  Terceira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, no dia 09 de dezembro de 2014, conforme certidão de julgamento
de f. 113, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Participaram do julgamento,
além deste relator,  o Exmo. Des.  Saulo Henriques de Sá e Benevides e o
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Sr. Dr. Doriel
Veloso Gouveia, Procurador de Justiça

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa-PB, 10 de dezembro
de 2014. 

Marcos Coelho de Salles
Juiz Convocado/Relator
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