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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0000131-53.2013.815.0251
Relatora    : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Embargante : Yamaha Motor da Amazônia LTDA
Advogado : Rodrigo Cavalcanti Fernandes
01 Embargado : Via Leste Motos LTDA
Advogado : Raimundo Medeiros da Nóbrega Filho
02 Embargado : Pedro Augusto Ramalho de Lacerda Andrade
Advogado  : Aylan da Costa Pereira 
03 Embargado : Banco Yamaha Motor da Amazônia
Advogada : Patrícia de Carvalho Cavalcanti

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
CONTRADIÇÃO  NO JULGADO.  INEXISTÊNCIA DE
PROPOSIÇÕES  INCONCILIÁVEIS. RECURSO
INADEQUADO.  AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 1.022  DO CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO  DE  MULTA.
REJEIÇÃO.

-  A  contradição  é  verificada  sempre  que  existirem
proposições  inconciliáveis  entre  si,  de  forma  que  a
afirmação de uma logicamente significará a negação da
outra. 
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- O STJ tem entendimento pacífico de que os embargos
declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar
algum dos vícios que ensejariam o seu manejo.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração opostos  pela
Yamaha  Motor  da  Amazônia  LTDA contra  decisão  monocrática  de  fls.
311/317,  que negou seguimento à apelação cível  por ele interposta sob o
fundamento de extemporaneidade.

A embargante sustenta contradição ao argumento de ter
cumprido rigorosamente  os  prazos legais  para a  interposição do recurso
apelatório. Aduz, ainda, que este é tempestivo, em razão dos prazos serem
computados quando existir mais de um réu com procuradores distintos.

Afirma que no momento processual que aviou o apelo
não havia pendência de julgamento de aclaratórios, não necessitando assim
de ratificação das suas razões recursais.

Pugna  pelo  acolhimento  dos  embargos  com  efeitos
modificadores.

Vieram-me conclusos.

É o que importa relatar.

Decido.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de
2015, os Embargos Declaratórios são cabíveis tão somente quando houver
na decisão vergastada obscuridade, contradição, omissão ou para correção
de erro material.

No  caso  vertente,  a  embargante  afirma  existir
contradição.
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Segundo  o  doutrinador  Daniel  Amorim  Assumpção
Neves, em sua obra, Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus
Podivm, 2016, a contradição é verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis  entre  si,  de  forma  que  a  afirmação  de  uma  logicamente
significará  a  negação  da  outra.  Podendo  ocorrer  na  fundamentação,  na
solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo.

Feito  este  registro,  resta  claro  que  a  insurgência
utilizada pela recorrente não diz respeito a nenhuma contradição, pois o
raciocínio  desenvolvido,  as  soluções  das  questões  e  o  dispositivo  do
acórdão foram logicamente concluídos. O mesmo ocorreu com a ementa e o
corpo da decisão.

Logo, inexistindo qualquer dos requisitos previstos no
art.    1.022 do Código de Processo Civil, o meio recursal cabível é diverso
dos embargos.

Ainda que para fim de prequestionamento, devem estar
presentes uma das exigências dos aclaratórios, razão pela qual merecem ser
rejeitados. 

Ante o exposto,  REJEITO os aclaratórios e CONDENO
a embargante, na forma do artigo 1.026, § 2º, do Novo Código de Processo
Civil, ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por
ser manifestamente protelatória a insurgência.

P.I.

João Pessoa/Pb, em 28 de fevereiro de 2018

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                   R E L A T O R A
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