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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  APELAÇÃO CÍ-
VEL.  AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO.
INTIMAÇÃO PARA SANAR A IRREGULARIDADE
CONSTANDO A PARTE ADVERSA E SEU ADVO-
GADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ATRIBUI-
ÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMEN-
TO DOS EMBARGOS.

-“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  REMESSA  OFI-
CIAL. OPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. PRINCÍPIO
DO  PARALELISMO  DAS  FORMAS.  ESPÉCIE  RE-
CURSAL QUE ASSIMILA A NATUREZA DO DECI-
SUM IMPUGNADO. SUSCITAÇÃO DE ERRO MATE-
RIAL.  ALEGAÇÃO DE NÃO INTIMAÇÃO DA SEN-
TENÇA.  CONFIRMAÇÃO.  NULIDADE  DOS  ATOS
PROCESSUAIS A PARTIR DA FALHA IDENTI- FI-
CADA. RETORNO DOS AUTOS A REGULAR TRAMI-
TAÇÃO. ACOLHIMENTO. Em face de a decisão embar-
gada ter sido julgada pelo colegiado, da mesma forma,
devem os embargos ser decididos,  porquanto,  por força
do princípio do paralelismo das formas, essa espécie re-
cursal assimila a natureza do provimento contra o qual se
dirige. O desprovimento pelo Tribunal de Remessa Ofici-
al, sem que a parte recorrente tenha tido oportunidade de
apresentar  recurso voluntário,  haja vista  a ausência de
sua intimação e de seu causídico, enseja entrave incontor-
nável, sendo cabível, por conseguinte, o acolhimento dos
declaratórios para anular o feito a partir da falha identifi-
cada.”  (TJPB;  RN  0000069-60.2006.815.0541;  Quarta
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Tercio Chaves de
Moura; DJPB 30/11/2017; Pág. 12) Grifo nosso

- É de se atribuir efeito modificativo aos presentes aclara-
tórios, porquanto foi devidamente comprovado erro mate-



rial que impediu o apelante de colacionar a guia de reco-
lhimento do recurso no ato de sua interposição, bem como
se deve considerar válida a guia anexada posteriormente. 

VISTOS
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Claro S/A em face da deci-

são monocrática de fls. 87/88-v, que não conheceu o seu recurso apelatório, ante a ausência da
guia de recolhimento do preparo recursal.

Nas razões de seu recurso (fls. 90/92), a recorrente alega haver ocorrido erro
material na sua intimação para sanar a irregularidade, haja vista que a publicação não fora di-
recionada aos advogados da apelante, ora embargante, mas sim a parte adversa e seu procura-
dor, conforme se verifica às fls. 85.

Outrossim, em atenção ao princípio da celeridade processual e da economicida-
de dos atos, requer a juntada da guia de recolhimento referente ao preparo do recurso de ape-
lação de fls. 60/68.

Com base no exposto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para declarar a
nulidade  da  referida  intimação,  atribuindo-lhe  efeito  modificativo,  determinado  o  regular
prosseguimento do processo.

É o Relatório.

DECIDO.

De início, importante esclarecer que, em se tratando de aclaratórios opostos em
face de decisão isolada, considerando a sistemática dos Embargos de Declaração, que devol-
vem ao órgão julgador o conhecimento da matéria, torna-se desnecessária a remessa dos autos
à Câmara, podendo o recurso ser decidido pelo próprio Relator.

Consoante relatado, verifica-se que se trata de Embargos de Declaração opostos
em face da monocrática de fls. 87/88-v, que não conheceu o seu recurso apelatório, ante a au-
sência da guia de recolhimento do preparo recursal.

Com efeito, assiste razão ao embargante. 

Do cotejo dos autos, verifica-se que a intimação constante às fls. 85 fora rea-
lizada em nome da parte promovente e de seu advogado de forma errônea, quando na
verdade deveria ter sido intimada a demandada, ora embargada, para sanar a irregula-
ridade apontada.

Assim, havendo erro material na intimação da recorrente no julgado, cabíveis
são os embargos declaratórios. A orientação jurisprudencial é no sentido de admitir a atribui-
ção de efeitos infringentes a embargos de declaração com vistas a alterar julgado fundado em
erro material. 

Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA OFICIAL. OPO-
SIÇÃO  CONTRA  ACÓRDÃO.  PRINCÍPIO  DO  PARALELIS-
MO DAS FORMAS. ESPÉCIE RECURSAL QUE ASSIMILA A
NATUREZA DO DECISUM IMPUGNADO. SUSCITAÇÃO DE
ERRO MATERIAL.  ALEGAÇÃO DE NÃO INTIMAÇÃO DA
SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS PRO-
CESSUAIS  A  PARTIR  DA  FALHA  IDENTI-  FICADA.  RE-
TORNO DOS AUTOS A REGULAR TRAMITAÇÃO. ACOLHI-
MENTO. Em face de a decisão embargada ter sido julgada pelo
colegiado,  da mesma forma,  devem os  embargos ser  decididos,
porquanto, por força do princípio do paralelismo das formas, essa
espécie recursal assimila a natureza do provimento contra o qual
se dirige. O desprovimento pelo Tribunal de Remessa Oficial, sem
que a parte recorrente tenha tido oportunidade de apresentar re-
curso voluntário, haja vista a ausência de sua intimação e de seu
causídico, enseja entrave incontornável, sendo cabível, por conse-
guinte, o acolhimento dos declaratórios para anular o feito a par-
tir da falha identificada. (TJPB; RN 0000069-60.2006.815.0541;
Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Tercio Chaves de
Moura; DJPB 30/11/2017; Pág. 12) Grifo nosso

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C
INDENIZAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELO. MONOCRÁTI-
CA DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DE-
CLARADA.  PREMISSA  EQUIVOCADA  INTIMAÇÃO  DA
SENTENÇA  PELA  IMPRENSA.  PUBLICAÇÃO  OMISSA
QUANTO AO NOME DA PARTE E PROCURADOR. INDIS-
PENSABILIDADE.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  236,  §  1º.,
CPC/1973.  CONFIGURAÇÃO DO ERRO MATERIAL APON-
TADO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. ANULAÇÃO
DA DECISÃO EMBARGADA. JULGAMENTO, DE IMEDIATO,
DO APELO. COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO POR EX-
CEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PEDIDO DE PAGAMEN-
TO DO FGTS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCE-
DÊNCIA  PARCIAL.  CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO  DO
FGTS NÃO DEPOSITADO. APELAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
SÚMULA Nº 490, DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECI-
DA DE OFÍCIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRA-
TAÇÃO  TEMPORÁRIA.  DIREITO  AO  RECEBIMENTO  DO
FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGA-
DO DA APELAÇÃO E DA REMESSA. 1. É entendimento do STJ
que é admitido o uso de embargos de declaração com efeitos in-
fringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa
equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fun-
dado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resul-
tado do julgamento. 2. É indispensável que da publicação constem
os nomes das partes  e de seus advogados,  suficientes  para sua
identificação. Aplicação do art. 236, § 1º, cpc/1973. 3. “a dispen-
sa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do
direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimo, não
se aplica a sentenças ilíquidas” (Súmula nº 490, stj) 4. O Supremo
Tribunal Federal, no recente julgamento do re nº. 765.320/mg, em
sede de repercussão geral, uniformizando o entendimento sobre a
matéria, decidiu que o agente público cujo contrato temporá- rio
tenha sido declarado nulo possui direito ao recebimento do saldo
de salário convencionado e ao levantamento dos depósitos efetua-
dos no fundo de garantia do tempo de serviço, nos termos do art.
19 - A da Lei nº 8.036/90. 5. Embargos acolhidos. Apelação e re-



messa  desprovidas.  (TJPB;  EDcl  0000795-28.2012.815.0281;
Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira; DJPB 10/03/2017; Pág. 12)Grifo nosso

Destarte, restando demonstrada a ocorrência de erro material, devem ser acolhi-
dos os presentes embargos, para que, sanando o vício decorrente da aplicação da premissa
equivocada, sejam prestados os efeitos modificados pleiteados. 

Outrossim, em atenção ao princípio da celeridade processual e economicidade
dos atos, considero regular a guia de recolhimento juntada ao presente recurso, sanando, por-
tanto, a irregularidade apontada no despacho de fls 84.

Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, para declarar nula
a intimação de fls. 85, bem como considerar regular a guia de recolhimento de custas de
fls. 94, reformando-se a monocrática (fls. 87/88-v), para dar regular processamento ao
apelo (fls. 60/68). 

P.I.

João Pessoa, 27 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
              RELATOR                     
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	É o Relatório.

