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ACÓRDÃO

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELAÇÃO  N.º  0001098-85.2011.815.0181
(018.2011.001098-2/001).
ORIGEM: 2ª Vara da Comarca de Guarabira.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: José Carlos Batista da Silva.
ADVOGADO: Nelson Davi Xavier.
EMBARGADO: Banco Citibank S.A.
ADVOGADO: Simone da Silva Thallinger.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. TEMPESTIVIDADE. ART. 2º DA LEI Nº 9.800/99. DESERÇÃO. ART.
511  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA.  MATÉRIA  EXPRESSAMENTE  DECIDIDA.
INTENÇÃO DE REDISCURSÃO DO MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO
EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 

1.  Não  existindo  no  Acórdão  embargado  omissão  a  ser  sanada,  rejeitam-se  os
Aclaratórios opostos sob tal fundamento.

2.  Fundamentando o “decisum” de forma clara  e  suficiente,  não está  o magistrado
obrigado a  se  pronunciar  sobre todas  as  teses  e  dispositivos  legais  suscitados  pelo
recorrente. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente aos Embargos
de  Declaração  na  Apelação  n.º  0001098-85.2011.815.0181,  em que  figuram como
Embargante José Carlos Batista da Silva e Embargado o Banco Citibank S.A..

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, em conhecer dos Embargos de Declaração para
rejeitá-los.

VOTO.

José Carlos Batista da Silva opôs  Embargos de Declaração,  f.  151/156,
contra  o  Acórdão de f.  147/149, que proveu parcialmente a  Apelação da Sentença
prolatada  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  da  Comarca  de  Guarabira,  nos  autos  da  Ação  de
Cobrança  em  face  dele  ajuizada  pelo  Banco  Citibank  S.A.,  objetivando  o  não
conhecimento  da  Apelação,  interposta  por  meio  de  fotocópia,  em  razão  dos  seus
originais haverem sido apresentados fora do prazo do art. 2º, da Lei 9.800/99, como
também por não ter sido trazido aos autos o comprovante original do recolhimento do
preparo.

Alegou que o Acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre o art. 2º da Lei
nº 9.800/99, e sobre o art. 511, do CPC, o que implicaria em não conhecimento do
Apelo por intempestividade e por deserção, respectivamente.

Pugnou pelo acolhimento dos presentes Embargos para que sejam sanadas as
omissões  apontadas  e  prequestionados  os  artigos  indicados,  possibilitando  a



interposição de Recurso à instância superior.

É o Relatório.

Conheço do Recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O Embargante alega que o Acórdão foi omisso por não haver se manifestado
sobre o art. 2º da Lei nº 9.800/99, o que implicaria em não conhecimento do Apelo por
intempestividade, e sobre o art. 511, do CPC, o que resultaria na deserção do Recurso.

Diversamente do que alega o Embargante, não houve omissão no julgado que
enfrentou, de forma clara e coerente, a questão da juntada da via original do Apelo,
anteriormente interposto por fotocópia,  e do comprovante do preparo,  consoante se
pode verificar no trecho abaixo transcrito, f. 148:

O Apelante em cumprimento ao Despacho de f. 106, trouxe aos autos, f. 114/128, as vias
originais do Apelo e do comprovante de pagamento da guia de recolhimento das custas,
pelo que rejeito as arguições preliminares suscitadas pelo Apelado.

In casu, trata-se de nítida intenção de revisão do julgado, o que é inadmissível
na ordem processual.

Fundamentando a Decisão de forma clara e suficiente, não está o Julgador
obrigado a  se  pronunciar  sobre todas  as  teses  e  dispositivos  legais  suscitados  pelo
recorrente1, notadamente em momento inoportuno.

Ausentes  quaisquer  dos  requisitos  de  admissibilidade  dos  Embargos  de
Declaração, o caráter prequestionatório que o Embargante deseja emprestar-lhe não
tem como ser acolhido, já que o aludido Acórdão dissecou toda a matéria discutida,
inexistindo, portanto, qualquer eiva de omissão a ser sanada. 

Isso posto, inexistindo omissão a ser sanada, conhecidos os Embargos de
Declaração, rejeito-os.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 02 de dezembro de 2014,
conforme Certidão de julgamento,  o Exmo. Des. João Alves da Silva,  dele também
participando, além deste Relator, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz convocado
para substituir  o Exmo. Des.  Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho).  Presente à
sessão a Exma Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator
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