
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0035240-19.2013.815.2001 – 3ª Vara Cível da Capital
RELATOR   : Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
01 Embargante : Petrobrás – Petróleo Brasileiro S/A
Advogado : João Eduardo Soares Donato (OAB/PB 29.291)
02 Embargante: Fundação Petrobrás de Seguridade Social 
Advogado : Carlyson Renato Alves da Silva (OAB/PB 18.830-A)
Embargado : Sóstenes de Andrade Albuquerque
Advogado : Marcos Antônio Inácio da Silva (OAB/PB 4.007)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETROBRÁS – PETRÓLEO
BRASILEIRO  S/A E FUNDAÇÃO  PETROBRÁS  DE
SEGURIDADE  SOCIAL. OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA  DOS  PRESSUPOSTOS  DO  ART.  1.022  DO  CPC.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

Os  embargos  declaratórios  têm  a  finalidade  de  esclarecer  pontos  omissos,
obscuros ou contraditórios existentes na decisão, não servindo para reexame de
matéria decidida.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
nominados.  

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado, por unanimidade, em rejeitar ambos os Embargos, nos termos do voto
do relator.

RELATÓRIO.

Cuida-se  de  Embargos  Declaratórios opostos  por Petrobrás  –
Petróleo Brasileiro S/A (fls. 815/818) e Fundação Petrobrás de Seguridade Social  (fls.
820/825) contra Decisão Monocrática de fls. 811/813 proferida nos autos em tela, alegando
omissão no julgado e com propósito de prequestionamento. 

Na  decisão  embargada,  esta  relatoria  não  conheceu  dos  apelos
interpostos pelos ora embargantes, considerando que, a despeito da oportunidade concedida
aos recorrentes para regularizarem as representações processuais, não o fizeram.

Inconformada,  a  primeira  embargante,  Petrobrás  –  Petróleo
Brasileiro S/A  aduz omissão no julgado, porquanto esta relatoria teria deixado de aplicar os
arts. 425, IV e VI do NCPC, já que a parte embargante apresentou nos autos procuração e
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substabelecimentos  válidos,  sendo  declarado  por  este  patrono  a  autenticidade  dos
documentos de representação, como determina o artigo referido. 

A segunda embargante, Fundação Petrobrás de Seguridade Social
aduz omissão no julgado, porquanto não observou que o procurador subscritor do apelo já
estava  habilitado nos  autos  desde  a  apresentação da  contestação na  Justiça  do  Trabalho
(substabelecimento de fls. 477/479) e, ainda, que a publicação realizada no dia 05/09/2017
apenas intimou a fundação embargante para “assinar o substabelecimento”, não apontando
qualquer vício a ser sanado. (fls. 820/825)

Contrarrazões pelo embargado às fls. 832/833.

É o relatório. Voto.

Em Decisão Monocrática de fls. 811/813, esta relatoria não conheceu
das apelações cíveis, considerando que, mesmo intimados, os apelantes não regularizam as
representações processuais.

É  contra  esta  decisão  que  se  insurgem os  embargantes,  alegando
omissões no julgado.

Pois bem. 

Os embargos de declaração têm a finalidade específica de sanar erro
material,  omissões,  contradições  ou  obscuridades  no  julgado  que,  de  alguma  forma,
prejudiquem ou impeçam o efetivo cumprimento da decisão judicial. 

A omissão,  em  primeira  análise,  representa  a  parte  da  decisão
embargada que, em tese, deveria ter se pronunciado sobre determinado ponto de extrema
relevância para o deslinde da causa e que, não obstante, quedou-se inerte. 

A  partir  dessa  definição  passo  a  analisar  os  argumentos  dos
embargantes. 

Embargos da Petrobrás – Petróleo Brasileiro S/A

A primeira  embargante  aduz  omissão  no  julgado,  porquanto  esta
relatoria teria deixado de aplicar os arts. 425, IV e VI do NCPC, já que a parte embargante
apresentou nos  autos  procuração e  substabelecimentos  válidos,  sendo declarado por  este
patrono a autenticidade dos documentos de representação, como determina o artigo referido. 

Pois bem. 

O artigo mencionado pelo Embargante assim dispõe:

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: 

IV -  as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial  declaradas
autênticas  pelo  advogado,  sob  sua  responsabilidade  pessoal,  se  não  lhes  for
impugnada a autenticidade; 

VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular,
quando  juntadas  aos  autos  pelos  órgãos  da  justiça  e  seus  auxiliares,  pelo
Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares,
pelas  procuradorias,  pelas  repartições  públicas  em  geral  e  por  advogados,
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ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

 

Vê-se que a decisão não apresenta omissão, pois, ao contrário do que
afirma o embargante, inexiste declaração nos autos acerca da autenticidade das procurações,
tendo o apelante se limitado a acostar novamente cópias dos instrumentos procuratórios, o
que não supriu a irregularidade. 

Ademais,  o  inciso  VI,  deve  ser  interpretado  restritivamente,  de
modo  que  não  pode ser  aplicado  a  procuração  ad  judicia considerando  o  entendimento
jurisprudencial já esposado na decisão embargada. Veja-se excertos: 

“O substabelecimento de fl. 650 outorgado ao subscritor do primeiro apelo, João
Eduardo Soares Donato (OAB/PB 29.291)  é cópia sem a devida autenticação.
Intimado para  regularizar  a  representação,  o  primeiro  apelante  -  Petrobrás  –
Petróleo Brasileiro S/A - peticionou à fl. 786, novamente acostando cópias de
procuração  e  substabelecimento  às  fls.  790/796,  o  que  não  supre  a
irregularidade.

(…)

Vejamos entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária de cobrança c/c indenização. Apelação cível
do  réu.  Ausência  de  procuração  do  advogado  subscritor  da  apelação.  Não
conhecimento  do  apelo.  Não  merece  conhecimento  apelação  firmada  por
advogado que não comprova ter poderes para atuar em juízo em representação
do réu/apelante, ainda que para tanto intimado. Apelação não conhecida. (TJPB;
AC  075.2006.003700-1/001;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 20/08/2013; Pág. 12)” 

Assim, como mencionado, os embargos de declaração se prestam a
sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo recurso cabível para rever os
termos  da  decisão,  conforme  pretende  o  embargante  haja  vista  o  resultado  que  lhe  foi
desfavorável.

Dos Embargos da Fundação Petrobrás de Seguridade Social 

A segunda embargante afirma que a decisão foi omissa porquanto
não observou que o procurador subscritor do apelo já estava habilitado nos autos desde a
apresentação da contestação na Justiça do Trabalho (substabelecimento de fls. 477/479) e,
ainda, que a publicação realizada no dia 05/09/2017 apenas intimou a fundação embargante
para  “assinar  o  substabelecimento”,  não  apontando  qualquer  vício  a  ser  sanado.  (fls.
820/825)

A decisão embargada também não apresenta omissão.

Inicialmente, porque o substabelecimento de fls. 477/479 outorgava
poderes específicos para funcionar nos autos do processo 007400-85.2012.513.2006, em
andamento na Justiça do Trabalho. 

Já  na  Justiça  Comum  e  quando  da  interposição  do  Recurso  de
Apelação, verificando-se a irregularidade de representação e providenciada a intimação do
apelante, o advogado substabelecido, subscritor do segundo apelo, Carlyson Renato Alves
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da  Silva  apenas  compareceu  a  escrivania  da  3ª  Câmara  Cível  e  assinou  o
substalecimento de fls. 568/571 a ele mesmo outorgado. (Certidão de fls. 785)

E nesse sentido, não subsiste o argumento do embargante de que a
publicação realizada no dia 05/09/2017 apenas intimou a fundação apelante para “assinar o
substabelecimento”, não apontando qualquer vício a ser sanado. A uma porque, a referida
intimação foi republicada por incorreção no dia 06/09/2017, desta feita com o seguinte texto:
“Intimem-se os causídicos, para regularizarem as representações, nos termos do art. 104 do
NCPC, sob pena de não conhecimento das apelações cíveis”.

A duas porque, como bem restou consignado na decisão embargada,
por óbvio, a tarefa de assinar o substabelecimento é do advogado substabelecente e não
do  advogado  substabelecido,  o  que  ocorreu  no  caso  dos  autos,  não  suprindo  a
irregularidade. 

O que se verifica, na verdade, é que o embargante não se conformou
com a decisão que não conheceu do apelo e, para tanto, lançou mão dos declaratórios de
maneira totalmente infundada.

Ex positis,  REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  da
Petrobrás – Petróleo Brasileiro S/A e Fundação Petrobrás de Seguridade Social. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti
de Albuquerque – Presidente. Presentes ainda no julgamento o Exmo. Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides) (Relator), a Exma. Senhora Desembargadora Maria das Graças Morais
Guedes e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Marcos  Vilar  Souto  Maior,
Procurador de Justiça. 

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

 
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0035240-19.2013.815.2001 – 3ª Vara Cível da Capital

Vistos, etc., 

Inclua-se em pauta. 

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

 
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

Relator
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