
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

 A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002313-92.2016.815.2001
Origem            : 1° Vara Cível da Capital 
Relator                : Dr. Eduardo José de Carvalho Soares - Juiz convocado
Embargante       : Banco Santander Brasil S/A
Advogado : William Carmona Maya
Embargado        : Josivaldo Felix de Oliveira (Juiz de Direito da 1° Vara Cível
da Capital)
Interessado        : Nay Cordeiro Evangelista de Souza 
Advogado : Em causa própria

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  OU
ERRO  MATERIAL  NO  DECISUM.  TENTATIVA  DE
REDISCUTIR  MATÉRIA  ANALISADA.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

Os  embargos  de  declaração  servem  para  suprir
omissões,  contradições,  obscuridades  ou  erro  material
que  venham  a  ocorrer  no  decisum.  Portanto,  não
verificadas tais hipóteses, há de se rejeitar o recurso, por
ausência de seus pressupostos de admissibilidade. 

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.
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A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco
Santander Brasil S/A contra o acórdão desta eg. Câmara Cível (fls. 133/138)
que, por unanimidade, não conheceu da exceção de impedimento.

O  embargante,  fls.  140/144,  sustenta  que  o  acórdão  é
contraditório, uma vez que “contata-se verdadeira incongruência na exigência de
alegação de suspeição/impedimento do magistrado no prazo máximo de 15 (quinze)
dias da distribuição da demanda principal”,  tendo em vista que a instituição
financeira  tem  um  volume  de  demanda  processual  muito  alta,  restando
impossibilitado, num prazo tão exíguo, conhecer do impedimento.

Sustenta que o juízo agiu com parcialidade na condução
da  execução  provisória  de  sentença,  tendo  em  vista  que  determinou
medidas  constritivas  ao  patrimônio do  embargante,  mesmo sabendo das
ordens de paralisação deste egrégio Tribunal. 

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a
fim  de  sanar  a  contradição  do  acórdão  acerca  da  impossibilidade  de
conhecimento  da  suspeição/impedimento  do  Magistrado  quando  do
ajuizamento da demanda principal.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios, fls. 153/154.

É o relatório.

V O T O

                                    Dr. Eduardo José de Carvalho Soares - Juiz convocado
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Como  é  cediço,  os  embargos  de  declaração  têm  seu
contorno definido  no art.  1.022 do  CPC/2015 e  prestam-se,  tão  somente,
para  expungir  do  julgado,  omissão,  contradição,  obscuridade  ou  erro
material. 

Para o seu acolhimento, se faz necessária a presença de
alguns desses pressupostos,  de sorte que,  inexistindo-os,  a sua rejeição é
medida que se impõe.

In  casu,  o recorrente  limita-se  a  discutir  o  mérito  da
exceção  de  impedimento,  não  tendo  indicado,  a  ocorrência  de  omissão,
contradição, obscuridade ou de erro material,  hipóteses legais em que os
embargos de declaração poderiam ser opostos. 

A exceção de impedimento não foi conhecida, uma vez
que foi apresentada intempestivamente, pelos seguintes fundamentos:

Nos  termos  do  art.  146  do  Novo  Diploma  Processual  Civil,

embora o direito à arguição de impedimento do Magistrado, por

meio de exceção, possa ser manifestado a qualquer tempo ou em

qualquer grau de jurisdição, o seu exercício, instrumentalizado por

meio de petição, deve ser realizado no prazo de 15 (quinze) dias,

contado do fato que ocasionou a suspeição, vejamos: 

“Art.  146.  No  prazo  de  15  (quinze)  dias,  a  contar  do

conhecimento  do  fato,  a  parte  alegará  o  impedimento  ou  a

suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na

qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com

documentos  em  que  se  funda  a  alegação  e  com  rol  de

testemunhas.  

Compulsando o caderno processual, verifica-se que o motivo que

fundamentou a arguição de impedimento foi o fato do excipiente

já ter litigado contra o Magistrado Excepto em duas oportunida-
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des: a primeira em ação de execução contra o juiz; e a segunda, em

obrigação de fazer pelo excepto contra a instituição financeira, am-

bas sendo encerradas no ano de 2011 mediante composição (fls.

11/14).

Assim, se o juiz, a partir de 2011 estava “impedido” de atuar nas

ações em que o Banco era parte, deveria tê-lo comunicado/apre-

sentado a exceção nos 15 (quinze) primeiros dias após o conheci-

mento do fato, ou seja, da data da distribuição da Execução por

Quantia  Certa  Contra  Devedor  Solvente  de  n°0041027-

29.2013.815.2001. 

Dessa forma, tendo o excipiente ofertado a exceção somente em

29/11/2016, após 03 (três) anos da propositura da ação (n°0041027-

29.2013.815.2001), que se deu em 15/10/2013, dela não se conhece.

Ora, com efeito, não há como se conhecer de exceção de suspeição

oposta a destempo, mormente em razão dos efeitos do instituto da

preclusão temporal.

Nesse sentido:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE

PARCIALIDADE NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO

DE ALIMENTOS.  ARGUIÇÃO FORA DO PRAZO DE QUINZE

DIAS.  ART.  305  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.

INOBSERVÂNCIA.  INTEMPESTIVIDADE.  EXCEÇÃO  NÃO

CONHECIDA. - Conforme o disposto no art. 146, do Novo Código

de  Processo  Civil,  a  exceção  deve  ser  oposta  no  prazo  de  15

(quinze) dias, contados da ciência do fato que ocasionou a suspeita

de  parcialidade,  não  podendo  ser  conhecida  quando  oposta  a

destempo.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº

00117960520168150011,  -  Não possui  -,  Relator DES.  OSWALDO

TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 10-02-2017) 
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EXCEÇÃO  DE  SUSPEIÇÃO.  IMPEDIMENTO  DE

MAGISTRADO.  INTEMPESTIVIDADE  DO  RECURSO.

PRECLUSÃO  PRAZO  DO  ARTIGO  305  DO CPC.  NÃO-

CONHECIMENTO. 1. O prazo para suscitar exceção de suspeição

e/ou impedimento conta- se de acordo com o art. 305 do código de

processo  civilbrasileiro,  vigente  à  época  do  manejo  do  incidente

processual. 2. Apresentada a petição de exceção há mais de três

meses e treze dias após a ocorrência do fato que teria ensejado a

suspeição ou impedimento do magistrado, dela não se reconhece

em  razão  da  ocorrência  da  preclusão  temporal.  3.  Recurso  não

conhecido  à  unanimidade,  nos  termos  do  voto  do  relator.  Des.

Agostino  silvério  júnior.  (TJAP;  Proc  0001687-32.2015.8.03.0000;

Seção  Única;  Rel.  Des.  Agostino  Silvério;  Julg.  25/02/2016;  DJEAP

05/04/2016; Pág. 23) 

JUIZADO  ESPECIAL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO.  NÃO

CARACTERIZAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 134 DO     CPC.

ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO EXCEPTO QUE NÃO SE

SUSTENTA.  INSUSBSISTÊNCIA  DA  INCOMPATIBILIDA-

DE DE SUA FUNÇÃO JUDICANTE NO PROCESSO PRINCI-

PAL. 1. Sustenta a coelba o impedimento do juiz de direito da Co-

marca da campo formoso, uma vez que fora parte em ação contra

aquela. 2. Da análise dos autos, vê-se que, em 14.10.2014, celebra-

ram as partes (excipiente e excepto) acordo, pondo fim ao proces-

so. Ademais, a ação de origem já se encontrava em curso quando

do ajuizamento da ação do excepto contra a excipiente e a exce-

ção foi distribuída muito após o mencionado acordo. 3. Não de-

monstrou a coelba o interesse particular do magistrado na causa,

hipótese que se configuraria caso necessitasse de um determinado

provimento jurisdicional ou lhe fossem úteis os efeitos que a deci-

são proferida pudesse acarretar na sua esfera patrimonial ou ju-

rídica. Aqui, constata-se que a coelba faz ponderação genérica, a

qual não se presta a afastar o magistrado da condução e julgamen-
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to  do  processo,  sendo  imperioso  que  o  excipiente  demons-

tre, de forma objetiva, em quê se consiste o impedimento. 4. Au-

sentes as hipóteses do art. 134 do     CPC, não há razão para se ques-

tionar  a  imparcialidade  do  magistrado. Exceção rejeitada. (TJBA;

Rec. 0001123-70.2015.805.0041-1; Terceira Turma Recursal;  Relª Desª

Nicia Olga Andrade de Souza Dantas; DJBA 31/03/2016)  

Importante consignar que a suspeição é vício sanável, que se des-

faz pelo não uso da faculdade de arguí-la no momento oportuno.

Precluso o direito de excepcionar, não há mais que se falar em sus-

peição, presumindo-se a aceitação do Juiz. 

Logo, infere-se que o  embargante pretende discutir
matéria aventada nos autos da  exceção de impedimento, onde o processo
sequer fora conhecido por intempestividade. Contudo, a isso não se prestam
os embargos declaratórios. 

Senão vejamos julgados desta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE

POSSE C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS

C/C PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO

CARACTERIZADO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA

NO DECISÓRIO. MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO

DA  TEMÁTICA.  FINALIDADE  DE  PREQUESTIONAMENTO.

IMPOSSIBILIDADE.  VINCULAÇÃO  À  INCIDÊNCIA  DAS

HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO.  REJEIÇÃO.  -  Os  embargos  de

declaração  têm  cabimento  apenas  nos  casos  de  obscuridade,

contradição ou omissão,  ou,  ainda,  para  corrigir  erro material,

não  se  prestando  ao  reexame  do  julgado,  e,  não  existindo

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
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pela  fundamentação  desenvolvida  na  decisão.  (TJPB  -

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00001137220138150561,  4ª

Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  FREDERICO

MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 31-01-2017) 

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  OMISSÃO  SUSCITADA.

INEXISTÊNCIA. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA

EM  CUJOS  PONTOS  O  ARESTO  FOI  CONTRÁRIO  AOS

INTERESSES  DOS  EMBARGANTES.  REJEIÇÃO.  Inocorrendo

qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, impõe-se

a rejeição dos embargos, eis que não se prestam para rediscussão

de  matéria  já  enfrentada. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do

Processo  Nº  00022829520158150000,  3ª  Câmara  Especializada

Cível, minha relatoria , j. em 29-11-2016) 

Importante consignar, quanto ao prazo, que a lei não faz
distinção  para  instituição  bancária  com  altas  demandas  processuais.  Se
assim o fosse, admitir-se-ia privilégio de uma parte em detrimento da outra,
o que não seria plausível.

Quanto  à  aplicação  do  CPC/1973,  o  pedido carece  de
maiores considerações, tendo em vista que a exceção de impedimento foi
apresentada na vigência do novo CPC.

Com  estas  considerações,  REJEITO  os  Embargos  de
Declaração.

É como voto.

Presidiu o julgamento com voto, desta Terceira Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 20 de março
de 2018, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.  Participaram do
julgamento  o  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho
(covocado, face o impedimento do Dr. João Batista Barbosa) e o Exmo. Dr.
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Eduardo José de Carvalho Soares ( juiz convocado para substituir a  Exma.
Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora)

 Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Marcus  Vilar  Souto
Maior, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 23 de março de
2018.

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
               Juiz convocado/Relator
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