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

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0121465-76.2012.815.2001.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Embargante : Viação Itapemirim S/A.
Advogado     : Francisco Bezerra de Carvalho Júnior;

   George Ottavio Brasilino Olegario.
Embargado : Edgley Rocha Delgado.
Advogado : Wilson Furtado Roberto e outros.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DA SENTENÇA. VÍCIO NÃO APONTADO NA
PRIMEIRA  OPORTUNIDADE.  PRECLUSÃO.
SEGURANÇA  JURÍDICA.  INSTRUMENTA-
LIDADE  DAS  FORMAS.  PREQUESTIONA-
MENTO  PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DO
DECISUM. REJEIÇÃO. 

– A  ausência  de  intimação  da  ré  acerca  da
sentença recorrida não deve ensejar a nulidade desta,
uma  vez  que  o  vício  deveria  ser  ventilado  por
oportunidade das contrarrazões. Mantendo-se inerte o
recorrente, operou-se a preclusão.

– Diante da ausência de manifestação na primeira
oportunidade  processual  do  vício  pela  parte  dita
prejudicada, presume-se que a mesma, não obstante
não tenho sido intimada formalmente, teve, de outra
forma,  ciência  da  decisão  objurgada.  Entender  de
modo diverso é prestigiar a insegurança jurídica em
detrimento  do  princípio  da  instrumentalidade  das
formas,  da  boa-fé,  da  celeridade  e  da  economia
processual, fazendo lembrar nesta oportunidade, que
“o Direito não socorre aos que dormem”.

– Resta  prejudicado  o  prequestionamento  da
matéria, pois, mesmo para fins de acesso às instâncias
superiores,  a  sua  finalidade  vincula-se  ao
preenchimento  de  um  dos  pressupostos  específicos
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dos aclaratórios, o que não se verificou no caso em
comento. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda Câmara  Cível do Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em
sessão ordinária, REJEITAR OS EMBARGOS, À UNANIMIDADE, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Trata-se de  Embargos de Declaração (fls.  171/177) opostos
por Viação Itapemirim S/A, em face de Edgley Rocha Delgado.

O recorrente, em suas razões, afirma que a decisão colegiada
padece de omissão e erro material, na medida em que, mantendo a decisão de
primeiro grau, convalidou nulidade insanável  nos autos, qual seja a ausência
de intimação da empresa embargante acerca da sentença recorrida.

Aduz  que  a  empresa  embargante,  embora  revel,  constituiu
advogado nos autos dois meses antes da prolação da sentença, razão pela qual
deveria ser intimada da mesma, tratando-se, assim, de vício insanável que não
permite convalidação. Requer, portanto, sejam os embargos acolhidos, a fim
de se reconhecer a nulidade do processo a partir da ausência de intimação da
embargante acerca da sentença de primeiro grau, presquestionando o art. 322,
parágrafo único, do CPC.

Em  contrarrazões  encartadas  às  fls.  183/184,  o  embargado
sustenta  que  a  nulidade  apontada  não  é  absoluta,  tendo  sido  sanada  pela
intimação às fls. 132 e apresentação de contrarrazões às fls. 133, oportunidade
em que poderia ter alegado a nulidade ou recorrido adesivamente, contudo,
não  o  fez,  operando-se  a  preclusão.  Pugna,  ao  fim,  pela  rejeição  dos
aclaratórios.

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  o
recurso interposto.  

Nos  termos  do  art.  535  do  Código  de  Processo  Civil,  são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade, contradição ou omissão. 

Desse modo, pressupõe para sua interposição, por exemplo, a
falta de clareza na redação, a possibilidade de eventualmente permitir duplo
sentido na interpretação, bem como a não apreciação obrigatória de um dos
pedidos formulados pelo recorrente.

No caso em apreço, o recorrente afirma que a decisão colegiada
padece de omissão e erro material, na medida em que, mantendo a decisão de
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primeiro grau, convalidou nulidade insanável  nos autos, qual seja a ausência
de intimação da empresa embargante acerca da sentença recorrida.

Aduz ter constituiu advogado nos autos  dois  meses antes  da
prolação  da  sentença,  razão  pela  qual  deveria  ser  intimada  da  mesma,
tratando-se, assim, de vício insanável que não permite convalidação.

Não assiste razão ao embargante. De fato, o vício deveria ser
ventilado  por  oportunidade  das  contrarrazões  encartadas  às  fls.13/134.
Contudo, como se afere, manteve-se inerte o recorrente, operando, assim, a
preclusão.

Desta  feita,  diante  da  ausência  de  manifestação  na  primeira
oportunidade processual do vício em tela pela parte prejudicada, presume-se
que a mesma não obstante não tenho sido intimada formalmente, teve, de outra
forma, ciência da decisão objurgada.

Entender de modo diverso é prestigiar a insegurança jurídica
em detrimento do princípio da instrumentalidade das formas, da boa-fé,  da
celeridade e da economia processual, fazendo lembrar nesta oportunidade, que
“o Direito não socorre aos que dormem”.

Neste sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.  OCORRÊNCIA.
INTIMAÇÃO  PESSOAL  DA  DEFENSORIA
PÚBLICA.  NECESSIDADE  DE  REMESSA  DOS
AUTOS. LC 80/95, COM REDAÇÃO DADA PELA
LC  132/09.  CASO  CONCRETO.
INSTRUMENTALIDADE  DAS  FORMAS.
PRECLUSÃO. 1. Conforme dispõe o art. 128, inciso
I, da LC 80/95 (redação dada pela LC 132/09),  os
membros da Defensoria Pública têm à prerrogativa
de receber intimação pessoal com vista dos autos. 2.
Validade  da  intimação  por  mandado,  se  não  há
oposição do defensor público no ato da intimação.
Princípio da instrumentalidade das formas (art. 244
do CPC). 3. Preclusão da alegação de nulidade da
intimação  via  Diário  de  Justiça,  por  ausência  de
impugnação  oportuna  (CF.  art.  245  do  CPC). 4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,  SEM  EFEITOS  INFRINGENTES.
(Superior  Tribunal  de  Justiça  STJ;  EDcl-EDcl-
AgRg-REsp  895.227;  Proc.  2006/0229709-7;  RS;
Terceira  Turma;  Rel.  Min.  Paulo  de  Tarso
Sanseverino; Julg. 02/05/2013; DJE 09/05/2013.

Assim,  em  que  pesem  as  alegações  da  embargante,  não  há
qualquer suprimento a ser realizado ao julgado embargado, uma vez inexistir
qualquer omissão no acórdão em disceptação.

Embargos de Declaração  nº 0121465-76.2012.815.2001. 3



Nesse  diapasão,  resta  prejudicado  o  prequestionamento  da
matéria,  pois,  mesmo  para  fins  de  acesso  às  instâncias  superiores,  a  sua
finalidade vincula-se ao preenchimento de um dos pressupostos específicos
dos aclaratórios, o que não se verificou no caso em comento. 

Assim,  não  há  outro  caminho  a  trilhar  a  não  ser  manter  a
decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.  

É COMO VOTO.  

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Fi-
lho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, o Exmo. Dr. José Ferreira Ramos Júnior, juiz convocado, com jurisdi-
ção plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado, com juris-
dição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ra-
mos.

Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira,
Procurador de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara  Especializada Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
 Desembargador Relator
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