
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000614-19.2014.815.0261.
Origem : 1ª Vara da Comarca de Piancó.
Relator : Carlos Eduardo Leite Lisboa – Juiz de Direito Convocado.
Embargante : Edmilson Henrique da Silva.
Advogado : Damião Guimarães (OAB/PB 13.293).
Embargado : Município de Piancó.
Advogado : Arthur Azevedo Leite (OAB/PB 22.281).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADI-
ÇÃO.  VÍCIO.  INOCORRÊNCIA.  PROPÓSITO
DE  REDISCUSSÃO  DA MATÉRIA APRECIA-
DA.  IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. 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 destas hipóteses,  impõe-se a sua rejeição,
mesmo que tenham finalidade específica de prequesti-
onamento.

- As irresignações aos fundamentos narrados no deci-
sum combatido devem ser interpostas através do re-
curso adequado para impugná-lo, não se prestando os
embargos declaratórios para tal finalidade.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  rejeitar  os
embargos de declaração, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 86/88) opostos por
Edmilson  Henrique  da  Silva  contra Acórdão  (fls.  72/81)  que  suscitou  e
acolheu a preliminar de vício ultra petita, bem como rejeitou a preliminar e,
no  mérito,  negou provimento  ao  recurso  apelatório,  nos  autos  da  Ação  de
Cobrança ajuizada em face do Município de Piancó.

Em suas razões, defende a existência de contradição no julgado,
uma vez que não houve a condenação do Ente Municipal ao pagamento de
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honorários recursais, contrariando o art. 85, §1º, do novo Código de Processo
Civil. Ao final, pugna pelo acolhimento da irresignação aclaratória.

A parte embargada não apresentou contrarrazões (fls. 95).

É o relatório.

VOTO.  

Nos termos do art. 1022 do Novo Código de Processo Civil –
NCPC, são cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou
no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Desse modo,
pressupõe para sua interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a
possibilidade  de  eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.
Permite-se, assim, através deste recurso, aclarar-se o texto, de forma a que seja
amplamente entendido o respectivo teor.

Além  do  mais,  a contradição  que  enseja  embargos  de
declaração  é  aquela  eventualmente  existente  entre  as  proposições  e  a
conclusão do acórdão, e não se configura se a conclusão do acórdão está em
plena correlação com suas premissas.

Pois  bem,  no  caso  dos  autos,  percebe-se  nitidamente  um
inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo vício embargável a
ensejar o acolhimento de recurso aclaratório. 

Há de se registrar que, em meio ao período de transição dos
atos praticados e apreciados entre os Códigos de Processo Civil de 1973 e de
2015, consoante a regra de direito intertemporal, a questão da verba honorária
recursal  deve  ser  analisada  de  acordo  com  a  lei  vigente  ao  tempo  da
publicação da decisão. 

Nesse  sentido,  o  próprio  Superior  Tribunal  de  Justiça
consolidou  o  Enunciado  Administrativo  nº  7, in  verbis:  “Somente  nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC ”.

O termo “publicação” é referenciado ao ato em que a decisão
judicial  é tornada pública, ou seja,  acessível  a qualquer cidadão, salvo nos
casos de exceção à publicidade previstos em lei.  Publicar, pois,  é lançar a
decisão  nos  autos,  de  forma  que  qualquer  pessoa,  podendo  ter  acesso  ao
caderno  processual,  tenha  a  possibilidade  de  tomar  conhecimento  do  teor
daquilo que foi decidido pelo Estado-Juiz.

De  outro  lado,  o  termo  “intimação”  é  tradicionalmente
concebido como ato pelo qual se dá ciência a alguém de outros atos ou termos
do processo, para que faça ou deixe de fazer alguma coisa. Uma das formas de
intimação das partes é a realizada através de “publicação em diário oficial”.
Esta, porém, não se confunde com o ato de tornar pública (acessível a todos) a
decisão. A publicação em diário oficial se destina tão somente a substituir a
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intimação  da  parte,  já  se  tendo,  previamente,  tornado  pública  a  decisão,
mediante a publicação em cartório ou inserção em processo eletrônico.

Logo, em sede de direito intertemporal, a referência à data de
publicação da decisão é lida necessariamente sob o prisma do ato de registro
em cartório, momento a partir do qual surge o direito adquirido à interposição
do  recurso,  antes  mesmo  da  intimação  pelo  Diário  Oficial.  Esse  é  o
entendimento  reverberado  no  Fórum  Permanente  de  Processualistas  Civis
(FPPC), por meio do Enunciado nº 476:  “O direito ao recurso nasce com a
publicação em cartório, secretaria da vara ou inserção nos autos eletrônicos
da decisão a ser impugnada, o que primeiro ocorrer”.

Sobre  o  tema,  é  antigo  o  ensinamento  de  Galeno  Lacerda,
conforme  bem registrado  nas  seguintes  passagens  do  artigo  de  autoria  de
Marco Antônio Ribas Pissurno:

“Em direito intertemporal a regra básica no assunto
é que a lei do recurso é a lei  do dia da sentença.
Roubier,  citando,  dentre  outros,  Merlin  e  Gabba,
afirma, peremptório que 'os recursos não podem ser
definidos  senão  pela  lei  em  vigor  no  dia  do
julgamento: nenhum recurso novo pode resultar de
lei  posterior  e,  inversamente,  nenhum  recurso
existente contra uma decisão poderá ser suprimido,
sem retroatividade, por lei posterior' (ob.cit., II/728).

Isto  porque,  proferida  a  decisão,  a  partir  desse
momento nasce o direito subjetivo à impugnação, ou
seja, o direito ao recurso autorizado pela lei vigente
nesse  momento.  Estamos,  assim,  em  presença  de
verdadeiro  direito  adquirido  processual,  que  não
pode ser ferido por lei nova, sob pena de ofensa à
proteção  que  a  Constituição  assegura  a  todo  e
qualquer direito adquirido (...)”.

(...)

“A  publicação  na  imprensa  oficial  representa,
apenas, a condição ou termo inicial de exercício de
um direito – o de impugnar -  que preexiste, nascido
no  dia  em  que  se  proferiu  o  julgado.  Em
determinados  casos  urgentes,  de  tutela  a  direitos
subjetivos  públicos  da  pessoa,  não  representa  tal
publicação  (...)  sequer,  condição  de  eficácia,  visto
como a decisão obriga e deve ser cumprida, desde
que proferida (...)  devemos distinguir a publicação
que resulta do anúncio público da decisão (...)  da
publicação  do  julgado  no  órgão  oficial,  como
condição ou termo inicial  de fluência do prazo de
recurso.
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É  evidente  que  o  direito  subjetivo  à  impugnação
preexiste ao mero ato de divulgação na imprensa”.
(PISSURNO, Marco Antônio Ribas. Alguns aspectos
polêmicos sobre a aplicação do direito intertemporal
no novo CPC. Quais são os critérios para definir a lei
do  recurso  a  ser  interposto?.  In:
http://www.tex.pro.br/index.php/artigos/329-artigos-
abr-2016/7516-alguns-aspectos-polemicos-sobre-a-
aplicacao-do-direito-intertemporal-no-novo-cpc-
quais-sao-os-criterios-para-definir-a-lei-do-recurso-a-
ser-interposto, acesso em 23 maio 2016).

Ora,  o  entendimento  não  poderia  ser  diverso.  Isso  porque  o
magistrado,  ao prolatar  a decisão e  proceder de forma a que seja oficial  e
formalmente  inserida  no  âmbito  dos  autos  do  processo,  deparou-se  com a
vigência das normas neste instante processual, não lhe sendo imposto o ônus
de,  por  meio  de  uma predição,  antever  a  data  em que  serão  efetivamente
intimadas as partes. Assim, inserida a decisão nos autos da demanda, surge o
direito processual de impugnação, o qual não se confunde com um de seus
requisitos  que  é  a  tempestividade,  cujo  prazo  inicial  apenas  se  observa
mediante a intimação do recorrente.

Na hipótese dos autos, a despeito de a publicação com efeito de
intimação da parte autora ter se realizado em 03 de agosto de 2016 (fls. 45),
percebe-se nítida e claramente que a inserção em cartório do ato decisório se
realizou  antes  (15/03/2016  –  fls.  44v),  quando  da  vigência  do  Código  de
Processo  Civil  de  1973,  razão  pela  qual  incabível  a  aplicação  da  nova
sistemática processual  civil,  ou seja,  não há que se falar em majoração da
verba honorária pela interposição de recurso e, portanto, em vício na decisão
combatida.

Em situação na qual o embargante não aponta o vício, apenas
apresentando argumentos  de rejulgamento da  causa,  confira-se  o aresto  do
Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.  1.  OMISSÃO  E  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. 2. VALIDADE
DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO CONTRATUAL.
REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  N.  7  DO  STJ.  3.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando os
argumentos veiculados nos embargos de declaração
opostos  na  origem  contra  o  aresto  local  não
consistem  na  indicação  de  nenhum  dos  vícios  de
expressão  (a  saber,  omissão,  obscuridade  ou
contradição), mas representam tentativa de obter o
rejulgamento da causa. Precedentes.
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2. Devidamente analisadas e discutidas as questões
de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão
recorrido,  de  modo  a  esgotar  a  prestação
jurisdicional, não há que se falar em violação dos
arts. 165 e 458 do CPC.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido quanto
à  validade  do  laudo  pericial  produzido  e  sua
suficiência para comprovação dos fatos constitutivos
do direito do autor depende de reexame de fatos e
provas,  o  que  é  obstado  na  via  especial  (Súmula
7/STJ).
4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ,  AgRg nos EDcl  no  AREsp 749.327/AL,  Rel.
Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA,  julgado  em  18/08/2016,  DJe
25/08/2016).

Por tudo o que foi exposto, inexistindo vício a ser sanado na
decisão combatida, não merecem ser acolhidos os presentes embargos, razão
pela qual mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. 

É COMO VOTO.  

  Participaram do julgamento,  o  Exmo. Dr. Carlos Eduardo
Leite  Lisboa,  juiz  convocado,  com jurisdição  limitada,  em substituição  ao
Exmo Des, Oswaldo Trigueiro do Valle Filho,  Exmo, Dr.  Aluisio  Bezerra
Filho, juiz convocado, com jurisdição plena, em substiruição ao Exmo Des.
Abraham Lincoln  da  Cunha  Ramos  e  o  Exmo.  Des.  Luiz  Silvio  Ramalho
Júnior. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões  da  Segunda Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João  Pessoa,  27  de
fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
Juiz de Direito Convocado Relator

Embargos de Declaração nº 0000614-19.2014.815.0261. 5


