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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO. 
OBSCURIDADE.  CONTRADIÇÃO.  ERRO DE FATO. 
INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO.  NOVO 
JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE 
ENFOCOU MATÉRIA SUFICIENTE PARA DIRIMIR A 
CONTROVÉRSIA  TRAZIDA  AOS  AUTOS. 
DESNECESSIDADE DE DELIBERAÇÃO ACERCA DE 
TODOS  OS  FUNDAMENTOS  DEVOLVIDOS  PELAS 
PARTES. REJEIÇÃO DA SÚPLICA ACLARATÓRIA.

É de  se  rejeitar  embargos  de  declaração  que  visam 
rediscutir  a matéria julgada, quando inexiste qualquer 
eiva  de  erro  de  fato,  omissão,  obscuridade  ou 
contradição, porventura apontada.
 
“O julgador não está obrigado a responder a todos os  
questionamentos formulados pelas partes, competindo-
lhe,  apenas,  indicar  a  fundamentação  adequada  ao  
deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades  
do caso concreto, como ocorreu in casu, não havendo  
qualquer omissão no julgado embargado.” (STJ. EDcl 
no AgRg no Ag 1238609 / RJ. Rel. Min. Gilson Dipp. J. 
em 14/12/2010).

Mesmo nos embargos com objetivo de buscar as vias 
Especial e Extraordinária, devem ficar demonstrados as 
figuras  elencadas  no  dispositivo  535  do  CPC e,  por 
construção  pretoriana  integrativa,  a  hipótese  de  erro 
material, sob pena de rejeição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a   Primeira   Câmara   Especializada  Cível  do  Tribunal  de
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Justiça da Paraíba, por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Erick Macedo Advocacia 

SS, em face do acórdão de fls. 210/216,  que, ao acolher os declaratórios manejados 

pela  Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda, proveu  agravo de instrumento interposto 

pela referida empresa, no sentido de determinar ao Magistrado de base que conceda o 

prazo de 05 (cinco) dias para que a agravante, ora embargada, sane o vício processual 

discutido nestes autos.

O ora embargante, inicialmente, aponta 02 (dois) supostos pontos omissos 

no  decisum embargado,  sendo  o  primeiro  deles  a  ausência  da  análise  de  preliminar 

suscitada  nas  contrarrazões  recursais,  referente  à  falta  de  juntada  de  documento 

essencial ao conhecimento da matéria.

Proclama, ainda, que o decisório plural deixou de enfrentar situação fática 

dos  autos,  porquanto  a  hipótese  em  análise  não  se  trata  de  incapacidade  ou  de 

irregularidade processual  da parte  ora embargada,  campo da aplicação do art.  13 do 

Código de Processo Civil, e sim de falta de outorga de poderes ao advogado.

Logo em seguida, afirma que a decisão colegiada incorreu em erro de fato, 

ao deixar de considerar que a parte contrária teve sim a oportunidade de sanar o vício em 

debate, ao peticionar nos autos logo após a sua arguição pela ora suplicante, suprindo a 

ausência de intimação para fins de regularização do defeito processual, nos moldes do 

art. 244 do diploma processual acima citado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, para que este 

Órgão  Fracionário  supra  os  pontos  acima  mencionados,  com  os  devidos  efeitos 

modificativos ou, caso contrário, que prequestione os dispositivos legais – fls. 221/231.

Em breve resumo, é o relatório.
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VOTO

Em síntese, segundo o embargante, o acórdão de fls. 210/216 incorreu em 

02 (duas) omissões e em 01 (um) erro de fato. 

O primeiro ponto omisso destacado pelo ora suplicante refere-se à ausência 

da  análise  de  preliminar  suscitada  nas  contrarrazões  recursais,  referente  à  falta  de 

juntada de documento essencial ao conhecimento da matéria.

Pois  bem,  entendo  que  o  escritório  de  advocacia  postulante,  apesar  de 

vencedor no acórdão anterior ao julgamento dos declaratórios opostos pela empresa ora 

embargada, deveria ter manejado embargos de declaração atacando a declinada omissão 

(ausência de análise de preliminar), no momento oportuno, mesmo que o seu julgamento 

tenha lhe sido favorável. 

Dito isso, restou caracterizado o fenômeno da preclusão, porquanto o ora 

embargante deveria ter ingressado com aclaratórios logo após o primeiro acórdão (fls.  

178/185), qual seja, o que desproveu/julgou o agravo de instrumento.

Nesse sentido, trago à baila aresto da Corte da Cidadania:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO ALCANCE 
DA  EXPRESSÃO  "OUTROS  RECURSOS",  PREVISTA  NO 
CAPUT DO ART. 538 DO CPC.
1. A Corte Especial deste Tribunal, ao julgar o REsp 330.090/RS  
(Rel. p/ acórdão Min. Ari Pargendler, DJ de 30.10.2006, p. 210),  
pacificou sua jurisprudência no sentido de que  'o prazo para a 
oposição dos embargos de declaração ao acórdão proferido 
no  julgamento  da  apelação  é  comum  a  ambas  partes,  
esgotando-se  tão  logo  decorrido  o  prazo  de  cinco  dias  
contado  da  publicação  do  julgado.  Depois  disso,  a  parte  
silente  nesse  prazo  não poderá  ativar  questão  atinente  ao  
julgamento  da  apelação,  ainda  que  a  outra  tenha  oposto 
embargos de declaração, deles resultando novo acórdão. O 
prazo  subseqüente  deve  ser  aproveitado  para  esclarecer  
eventuais deficiências deste julgado, e não daquele referente ao 
julgamento  da  apelação,  afetadas  pela  preclusão'.  
Posteriormente, ao julgar os EREsp 722.524/SC (Rel. Min. Teori  
Albino  Zavascki,  DJ  de  18.12.2006,  p.  278),  a  Corte  Especial  
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reafirmou o  entendimento  de que  'os  embargos  de  declaração  
não  interrompem  o  prazo  para  a  oposição,  por  outros  
interessados,  de  embargos  declaratórios  contra  a  decisão  já  
embargada'.
2. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no Ag 923502 / DF. 
Rel. Min. Denise Arruda. J. em 27/11/2007). Grifei.

Por  essas  razões,  não  há  no  que  se  falar  em  omissão  no  julgado  ora 

embargado.

Logo a seguir, proclama que o decisório plural deixou de enfrentar situação 

fática dos autos, porquanto a hipótese em análise não se trata de incapacidade ou de 

irregularidade processual  da parte  ora embargada,  campo da aplicação do art.  13 do 

Código de Processo Civil, e sim de ausência de outorga de poderes ao advogado.

Ora, a decisão colegiada embargada já enfocou toda a matéria suficiente a 

dirimir essa controvérsia, senão vejamos:

“Conforme visto no julgamento colegiado de fls. 178/185, o ponto  
crucial  da  controvérsia  residiu  em verificar  se o Magistrado  de 
base  concedeu  ou  não  prazo  para  que  o  agravante,  ora  
embargante, apresentasse instrumento procuratório nos autos da  
exceção  de  incompetência  em  trâmite  no  primeiro  grau  de 
jurisdição. 

Pois bem, o decisum deste Órgão Fracionário restou ementado e  
fundamentado com jurisprudência, dando ênfase de que foi dada 
oportunidade para a parte sanar o vício processual de ausência  
de  instrumento  procuratório,  quando,  na  verdade,  em  nenhum 
momento o Magistrado de base agiu dessa forma. 

Em  casos  desse  jaez,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  vem 
entendendo pela aplicabilidade do art. 13 do Código de Processo 
Civil, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 37 DO CPC. INSTÂNCIA  
ORDINÁRIA.  VÍCIO  DE  REPRESENTAÇÃO  SANÁVEL.  
INCIDÊNCIA DO ART. 13 DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO 
AGRAVADA  MANTIDA.  IMPROVIMENTO.  1.-  Conforme 
jurisprudência pacífica desta Corte, na instância ordinária, a  
prática de ato processual por advogado sem procuração nos 
autos  constitui  vício  sanável,  cabendo  ao  magistrado,  nos 
termos do disposto no artigo 13 do CPC, fixar prazo para que  
seja  sanado  o  defeito.  2.-  O  Agravante  não  trouxe  nenhum 
argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se  
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mantém por seus próprios fundamentos.  3.-  Agravo Regimental  
improvido.” (STJ.  AgRg no AREsp nº 337336. Rel.  Min. Sidnei  
Beneti. J. em 06/08/2013).

Ainda, julgados de outros tribunais pátrios:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AUSÊNCIA  DE  INSTRUMENTO  DE 
PROCURAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. CONCESSÃO DE PRAZO À 
PARTE  INTERESSADA  PARA  SANAR  O  VÍCIO.  1.  
IDENTIFICADA  A  IRREGULARIDADE  DA  REPRESENTAÇÃO 
PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA, POR AUSÊNCIA DO 
INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS, DEVE O JUIZ  
MARCAR  PRAZO  RAZOÁVEL  PARA  SANAR  A OMISSÃO.  2.  
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.” (TJDF. AGI 
nº 20130020154779. Relª Desª: Fátima Rafael. J. em 04/09/2013)

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  IRREGULARIDADE  DE 
REPRESENTAÇÃO  -  VÍCIO  SANÁVEL  -  ART.  13  DO  CPC  -  
JUNTADA DE PROCURAÇÃO APÓS O PRAZO FIXADO PELO 
MAGISTRADO  -  PRECLUSÃO  -  INOCORRÊNCIA  -  DEFEITO 
SANADO - PRAZO DILATÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO. O 
prazo previsto no art. 13 do CPC é dilatório, o que significa dizer  
que este prazo pode ser reduzido ou ampliado por convenção das  
partes  ou por  determinação do Juiz,  de  modo que a diligência  
poderá ser cumprida até mesmo após o termo final, desde que  
ainda não tenha sido reconhecido os efeitos da preclusão. Desse 
modo, sendo o defeito suprido nos autos pela parte, ainda que de  
forma extemporânea, não há que falar em extinção do feito, por  
irregularidade de representação, quando a preclusão ainda não  
tiver  sido  reconhecida  pelo  magistrado.”  (TJMG.   AI  nº  
10372100044554001. Rel. Des. João Cancio. J. em 29/10/2013)

Portanto,  identificada  a  irregularidade  da  representação  
processual da parte executada, por ausência do instrumento  
de  procuração  nos  autos,  é  dever  do  juiz  marcar  prazo 
razoável para sanar a omissão.” - fls. 214/215. Grifos no original.

Assim,  não  há  no  que  se  falar  em  pontos  omissos  quando o  acórdão 
enfoca a fundamentação que entende adequada e necessária para o deslinde da 
questão, de modo que igualmente é desnecessário que esta Corte responda a todos 
os questionamentos da parte.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL  CIVIL.  COISA  JULGADA.  LIMITES.  PARTE 
DISPOSITIVA.  MOTIVOS  E  FUNDAMENTOS  NÃO 
ALCANÇADOS.  ART.  469,  I,  DO  CPC.  EMBARGOS  DE 
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DECLARAÇÃO.  ART.  535  DO  CPC.  OMISSÃO  AUSÊNCIA.  
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I  -  Os  embargos  de  declaração  devem  atender  aos  seus 
requisitos,  quais  sejam,  suprir  omissão,  contradição  ou  
obscuridade,  não  havendo  qualquer  um  desses  pressupostos,  
rejeitam-se  os  mesmos,  mormente  quando  o  ponto  fulcral  da  
controvérsia reside na insatisfação do embargante com o deslinde 
da controvérsia.
II  -  O julgador  não  está  obrigado  a  responder  a  todos  os  
questionamentos  formulados  pelas  partes,  competindo-lhe,  
apenas,  indicar  a  fundamentação adequada ao deslinde da 
controvérsia,  observadas  as  peculiaridades  do  caso  concreto,  
como ocorreu in casu, não havendo qualquer omissão no julgado  
embargado.
III  -  Inviável  a  utilização  dos  embargos  de  declaração,  sob  a  
alegação de pretensa omissão, quando a pretensão almeja – em 
verdade  –  reapreciar  o  julgado,  objetivando  a  alteração  do  
conteúdo meritório da decisão embargada.
IV - Consoante entendimento consolidado por este e. STJ, nos  
termos do art.  469,  I,  do Código de Processo Civil,  somente o  
dispositivo da decisão judicial faz coisa julgada, e não os motivos  
e fundamentos do decisum. Nesse sentido: REsp 968384/RJ, 2ª  
Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 27/2/2009).
V - Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgRg no 
Ag 1238609 / RJ. Rel. Min. Gilson Dipp. J. em 14/12/2010). Grifei.

Assim  sendo,  se  a  decisão  colegiada  entendeu  que  a  ausência  de 

instrumento procuratório configura defeito sanável, inclusive fundamentada com aresto da 

Corte da Cidadania, inexiste omissão, de modo que deve a parte recorrer às instâncias 

superiores e não utilizar da via estreita dos aclaratórios. 

Por último, o embargante afirma que a decisão colegiada incorreu em erro 

de fato, ao deixar de considerar que a parte contrária teve sim a oportunidade de sanar o 

vício em debate, ao peticionar nos autos logo após a sua arguição pela ora suplicante,  

suprindo a ausência de intimação para fins de regularização do defeito processual, nos 

moldes do art. 244 do diploma processual acima citado.

Ora,  o  acórdão  em  nenhum  momento  laborou  em  falsa  premissa  fática 

constante nos autos, porquanto o norte daquele decisum foi no sentido de que cabe ao 

Magistrado  conceder  a  oportunidade  de  sanar  a  ausência  de  procuração,  antes  de 

extinguir o feito, vejamos:
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“Conforme visto no julgamento colegiado de fls. 178/185, o ponto  
crucial  da  controvérsia  residiu  em verificar  se  o  Magistrado  de  
base  concedeu  ou  não  prazo  para  que  o  agravante,  ora  
embargante, apresentasse instrumento procuratório nos autos da  
exceção  de  incompetência  em  trâmite  no  primeiro  grau  de 
jurisdição. 

Pois bem, o decisum deste Órgão Fracionário restou ementado e  
fundamentado com jurisprudência, dando ênfase de que foi dada  
oportunidade para a parte sanar o vício processual de ausência  
de  instrumento  procuratório,  quando,  na  verdade,  em nenhum 
momento o Magistrado de base agiu dessa forma.” - fls. 214. 
Grifei.

Como é cediço, a finalidade dos declaratórios é corrigir falhas porventura 

existentes  nos  decisórios  proferidos  pelos  Magistrados,  concernentes  as  supostas 

omissões, contradições e obscuridades, bem como erro de fato, o que não é o caso dos 
autos, pois, repita-se mais uma vez,  o acórdão enfocou fundamentação suficiente 
para o julgamento do recurso.

Quanto ao prequestionamento explícito para fins de interposição de futuras 

irresignações  no  âmbito  do  STJ  e/ou  STF,  segundo  entendimento  jurisprudencial,  é 

desnecessário,  pois  basta  que  a  matéria  aduzida  no  recurso  destinado  ao  tribunal 

superior tenha sido objeto de manifestação pela Corte  a quo, sem que seja essencial o 

pronunciamento específico sobre os dispositivos legais correspondentes. Vejamos: 

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  OFENSA  AO 
ART.  535  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO  
CONFIGURADA.  PREQUESTIONAMENTO  EXPLÍCITO.  
DESNECESSIDADE. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL N.º  
7.551/77  E  LEI  COMPLEMENTAR  ESTADUAL  N.º  43/02.  
ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  AO  ART.  6.º  DA  LEI  DE 
INTRODUÇÃO  AO  CÓDIGO  CIVIL.  ANÁLISE  REFLEXA  DA 
LEGISLAÇÃO  LOCAL.  SÚMULA  N.º  280  DO  SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL.
1.  Os  embargos  de  declaração  destinam-se  a  suprir  omissão,  
afastar obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado,  
sendo  certo  que  é  desnecessário  o  prequestionamento  
explícito a fim de viabilizar o acesso a esta Corte Superior de  
Justiça, bastando que a matéria aduzida no recurso especial  
tenha sido objeto de manifestação pelo Tribunal a quo, sem  
que seja necessário o pronunciamento específico sobre os 
dispositivos legais correspondentes.
2. Para se aferir eventual violação do art. 6.º da Lei de Introdução 
ao  Código  Civil,  é  imprescindível  o  percuciente  exame  da  Lei  

Desembargador José Ricardo Porto
7



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 2002184-47.2013.815.0000

Estadual n.º 7.551/77 e, principalmente, a análise dos efeitos da  
Lei  Complementar  Estadual  n.º  43/02,  norma que  restringiu  os  
direitos do beneficiário, o que é inviável na via especial, a teor do  
entendimento sufragado na Súmula n.º 280 do Supremo Tribunal  
Federal.
3. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no Ag 1266387/PE. 
Relª. Minª.  Laurita Vaz. J. em 20/04/2010). Grifei.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Marcos Cavalcanti 
de Albuquerque. Participaram do julgamento, além deste relator, a Exmª. Srª. Dra. Vanda 
Elizabeth Marinho (convocada em substituição ao Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos)  e 
o Exmo. Sr. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  à  sessão  a  Procuradora  de  Justiça  Jacilene  Nicolau  Faustino 
Gomes.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 29 de julho de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 31 de julho de 2014

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/08 
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