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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  OU  ERRO  MATERIAL.
INOCORRÊNCIA.  TENTATIVA  DE  REDISCUSSÃO  DO
FEITO.  NOVO  JULGAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO  DO  ACÓRDÃO  COMBATIDO  POR  SEUS
PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS. REJEIÇÃO  DA  SÚPLICA
ACLARATÓRIA.

- “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos
a  decisões  publicadas  a  partir  de  18  de  março  de  2016)  serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.”

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

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Santana e Ribeiro
Ltda., em face de decisão monocrática, lançada às fls. 182/182-v, que não conheceu do
apelo interposto por aquela ante a deserção do recurso.

Em  suas  razões,  a  embargante  aponta,  em  síntese,  omissão  no  r.
decisum. Para tanto, sustenta ser necessária a intimação da requerente para comprovar o
preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária. Aduz que
tal conduta não se encontra vislumbrada no caso concreto.

Contrarrazões apresentadas às fls. 192/193.

É o breve relatório.

DECIDO.

Inicialmente, tendo em vista que os embargos foram apresentados e
rebelam-se em face de acórdão publicado após a vigência do novo Código de Processo



Civil, entendo que os seus requisitos de admissibilidade, bem como o seu procedimento,
devem observar as regras do novel CPC.

Nesse  sentido,  vejamos  o  que  dispõem,  respectivamente,  os
Enunciados Administrativos n.ºs 03 e 04 do Superior Tribunal de Justiça:

“Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/2015  (relativos  a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.” Grifei.

“Nos  feitos  de  competência  civil  originária  e  recursal  do  STJ,  os  atos
processuais que vierem a ser praticados por julgadores, partes, Ministério
Público, procuradores, serventuários e auxiliares da Justiça a partir de 18
de março de 2016, deverão observar os novos procedimentos trazidos pelo
CPC/2015,  sem prejuízo do  disposto  em legislação processual  especial.”
Grifei

Cumpre mencionar que, segundo o rol taxativo do art. 1.023, da Nova
Lei Adjetiva Civil, os Embargos Declaratórios só são cabíveis quando houver no decisório
vergastado obscuridade, contradição, omissão, ou ainda para a reparação de erro. 

É necessário, portanto, para o seu acolhimento, a presença de alguns
desses pressupostos, de sorte que, inexistindo-os, a sua rejeição é medida que se impõe.

Assim,  como  os  aclaratórios  visam  afastar  da  decisão  qualquer
omissão necessária à solução da lide, não permitindo a obscuridade acaso identificada e
extinguindo qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão, incorrendo
esses requisitos, impõe-se, repita-se, seu desacolhimento. Neste sentido:

“(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.  -  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) 

Pois  bem.  Conforme  pode  se  perceber  com  a  leitura  das
argumentações  do  embargante,  infere-se  que  o  seu  único  intuito  é  o  rejulgamento  da
matéria, o que não se pode admitir, já que os embargos não se prestam para tal fim. 

A demandada, ora recorrente, fundamenta a existência de omissão no
r.  decisum, alegando que não lhe foi dada oportunidade para comprovar o preenchimento
dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária.



Ora, é mister salientar a inexistência de veracidade em suas alegações,
haja  vista  que,  consoante despacho lançado à fl.  140,  a  promovida fora  intimada para
atestar a modificação em sua conjuntura financeira hábil a deferir o benefício perquirido. 

Não  obstante,  a  empresa  colacionou  aos  autos,  tão  somente,
declaração do Imposto de Renda referente ao ano de 2015. Desse modo, não dirimiu a
dúvida acerca da sua hipossuficiência, até porque se tratam de dados correspondentes a 02
(dois) anos.

 Em assim sendo, deveria a embargante, no momento oportuno, ter
apresentado balanços patrimoniais ou outros documentos contábeis atualizados, cujo teor
possibilitaria maior clareza no tocante à averiguação da alegada situação de miserabilidade,
o que não ocorreu na hipótese em epígrafe, razão pela qual foi indeferida a justiça gratuita. 

Ato  contínuo,  após  regularmente  cientificada  para  proceder  ao
recolhimento do preparo recursal, a parte interessada não se manifestou (certidão de fls.
181), razão pela qual a Apelação Cível não fora apreciada.

Nessa perspectiva, entendo que a irresignação aclaratória apresentada
pela embargante, configura-se, repito, como tentativa de rediscussão da matéria, o que não
é permitido em sede de recurso horizontal. 

Por fim, entendo que, em razão da decisão anterior ter sido proferida
monocraticamente, bem como considerando a sistemática dos Aclaratórios que devolvem
ao órgão julgador o conhecimento da matéria, torna-se desnecessária a remessa dos autos à
Câmara, podendo o recurso ser decidido pelo próprio relator.

Nesse sentido, a lição de Nelson Nery Júnior: “As posições de órgão
ad quem e a quo se confundem, pois é do mesmo órgão que emitiu a decisão embargada
a competência  para  julgar  os  EDcl”   (in  Código  de  Processo  Civil  Comentado,  11ª
edição, Revista dos Tribunais, pág. 953). 

A propósito, aresto do Tribunal Gaúcho:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE
DECISÃO  MONOCRÁTICA,  ENCAMINHANDO  O  RELATOR  SEU
JULGAMENTO  PARA  A  CÂMARA.  COMPENTÊNCIA  DO  RELATOR
PARA JULGÁ-LOS, E NÃO DA CÂMARA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO
JURISDICICTIONIS RECURSAL,  NO CASO.  Os embargos declaratórios
devem ser dirigidos ao mesmo juízo que proferiu a decisão interlocutória,
sentença ou acórdão embargado. É este órgão judicial que deve, também,
julgá-los.  Em  se  tratando  de  decisão  unipessoal  de  relator  (dita
monocrática), a competência é do próprio relator para conhecer e decidir
os declaratórios. Não tendo os embargos declaratórios efeito devolutivo, o
órgão jurisdicional que emitiu o ato embargado é o competente para decidi-
lo.  Compete  ao  relator,  não  ao  órgão  colegiado,  apreciar  os  embargos
dirigidos  à  decisão  sua,  unipessoal.  INCOMPETÊNCIA  DA  CÂMARA
PARA  JULGAMENTO  DOS  DECLARATÓRIOS.  DEVOLUÇÃO  AO
RELATOR.”  (Embargos de Declaração Nº 70034476127, Primeira Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal,
Julgado em 19/05/2010).

Ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça:



“PROCESSUAL  CIVIL  –  ART.  557  DO  CPC  –  APLICABILIDADE  –
EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  OPOSTOS  CONTRA  DECISÃO
MONOCRÁTICA –  NECESSIDADE DE JULGAMENTO POR MEIO DE
DECISÃO  UNIPESSOAL,  E  NÃO  COLEGIADA  –  PRECEDENTES  DA
CORTE  ESPECIAL  –  HONORÁRIO   ADVOCATÍCIOS  CONTRA  A
FAZENDA  PÚBLICA  –  AUSÊNCIA  DE  CONDENAÇÃO  –  FIXAÇÃO
SOBRE O VALOR DA CAUSA.
1. A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do
CPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na
via de agravo regimental.
2.   A  Corte  Especial  uniformizou  entendimento  de  que  os  embargos
declaratórios  opostos  contra  decisão  monocrática  do  relator  devem ser
julgados  por  meio  de  decisão  unipessoal,  e  não  colegiada,  como
mecanismo de preservação do conteúdo do decisum e em obediência ao do
princípio do paralelismo de formas.
3. O reconhecimento da constitucionalidade do art. 28 da Lei n.
7.738/89,  bem como das  disposições  legais  que  majoraram as  alíquotas
relativas ao FINSOCIAL, devido pelas empresas prestadoras de serviços,
afastou a condenação fazendária.
4. Inexistindo condenação, não há como fixar honorários com base nesse
parâmetro, sob pena de inexequibilidade. Agravo regimental parcialmente
provido, para fixar a verba honorária arbitrada na origem sobre o valor da
causa, porquanto inexistente condenação.” (STJ. AgRg nos EDcl no REsp
860910 / SP. Rel. Min. Humberto Martins. J. em 24/11/2009). Grifei.

O Regimento Interno desta Corte de Justiça, dispondo a respeito das
atribuições  do  relator,  também prevê  a  possibilidade  de  rejeição  liminar  de  Embargos
Declaratórios, senão vejamos:

“Art. 127. São atribuições do Relator:
(...)
XVI - rejeitar de plano os embargos, sejam os infringentes, os infringentes e
de nulidade ou os de declaração;” (art. 127, XVI, TITJPB). Grifei.

Assim, 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.

Por  todo  o  exposto,  REJEITO  os  embargos  de  declaração,
porquanto ausentes quaisquer vícios hábeis a ensejar o seu acolhimento.

Publique-se. 

Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 28 de fevereiro de 2018.

           Desembargador José Ricardo Porto
                              RELATOR
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