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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000309-08.2015.815.0000
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Pocinhos 
RELATOR: Juiz Miguel de Britto Lyra Filho, convocado para substituir a
Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
EMBARGANTE: Câmara Municipal do Município de Puxinanã
ADVOGADO: Aroldo Dantas 
EMBARGADOS: Adriano Albuquerque Cavalcanti
ADVOGADO: Sandy de Oliveira Fortunato

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO
SUSPENSIVO  DO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  NECESSIDADE  DE
DECISÃO UNIPESSOAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

1 - STJ: “A jurisprudência pacífica desta Corte orienta-se no sentido de
que os embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática do
Relator  devem ser  julgados  por  meio  de  decisão  unipessoal,  e  não
colegiada,  prestigiando  o  princípio  do  paralelismo  de  formas.
Precedentes da Corte Especial.” (EDcl nos EDcl no Ag 1183876/SC, Rel.
Ministro Adilson Vieira Macabu - Desembargador Convocado do TJ/RJ -,
Quinta Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 16/12/2011).

2  -  Os  embargos  de  declaração  se  prestam  apenas  para  corrigir
obscuridade, omissão ou contradição na decisão judicial.  

Vistos etc.  
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CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ opôs embargos de
declaração contra a decisão de fls. 213/217, proferida nos autos em epígrafe, com
a seguinte ementa:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CAUTELAR  PROPOSTA  CONTRA  A
CÂMARA  MUNICIPAL,  PARA  DISCUSSÃO  DE  ELEIÇÕES  REALIZADAS  NO
ÂMBITO DO PARLAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATOS QUE INTERFIRAM NA
PRERROGATIVA  DO  LEGISLATIVO.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.
PROCESSO  DE  ORIGEM  EXTINTO,  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO,  NOS
TERMOS  DO  ART.  267,  VI,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  EFEITO
TRANSLATIVO DO PRESENTE RECURSO. RECURSO JULGADO PREJUDICADO. 

1. A  Câmara  Municipal,  que  só  pode  estar  em juízo  para  defender  suas
prerrogativas institucionais, não tem legitimidade jurídica para figurar no polo
passivo de ação judicial que discute eleições para a sua mesa diretora, eis que
tal temática não repercute nos poderes que lhe são atribuídos pela Carta da
República.

2. Doutrina e jurisprudência entendem que as Casas Legislativas – câmaras
municipais e assembléias legislativas – têm apenas personalidade judiciária, e
não jurídica. Assim, podem estar em juízo tão-somente na defesa de suas
prerrogativas  institucionais.  (AgRg  no  REsp  949.899/SP,  Rel.  Ministro
ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  11/12/2008,  DJe
02/02/2009).

3. É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em
sede  de  agravo  de  instrumento,  extinguindo  diretamente  a  ação
independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas
referidas no art. 267, §3º do CPC. Precedente. (REsp 736966/PR, Rel. Ministra
NANCY  ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  14/04/2009,  DJe
06/05/2009).

4. Processo de origem extinto, sem resolução de mérito, fato que acarreta a
prejudicialidade do presente agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o embargante alega que a decisão hostilizada
foi omissa ao “determinar o retorno do presidente da Câmara, José Carlos Oliveira
de Farias, à presidência da casa”.

É o breve relato.

DECIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido
de que os embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática do relator
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devem ser julgados por meio de decisão unipessoal, e não colegiada, sob pena de
usurpação de competência jurisdicional.

Destaco precedente nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DECISÃO UNIPESSOAL  DE
RELATOR. COMPETÊNCIA DO PRÓPRIO RELATOR. NULIDADE DO ACÓRDÃO
EMBARGADO.  EXISTÊNCIA.  NECESSIDADE  DE  DECISÃO  UNIPESSOAL.
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
1.  A  jurisprudência  pacífica  desta  Corte  orienta-se  no  sentido  de  que  os
embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática do Relator devem
ser julgados por meio de decisão unipessoal, e não colegiada, prestigiando o
princípio do paralelismo de formas. Precedentes da Corte Especial.
2. Os embargos declaratórios não têm efeito devolutivo. Assim, o órgão que
emitiu o ato embargado é o competente para decidir sobre ele ou apreciá-lo,
in casu, reconhece-se a necessidade de anulação do acórdão embargado para
renovação do exame dos embargos declaratórios por ato decisório singular do
próprio Relator.
3. Embargos declaratórios acolhidos para anular o acórdão embargado.1

Inicialmente,  destaco  que  os  embargos  de  declaração  somente  são
cabíveis  para  atacar  possíveis  omissões,  contradições,  obscuridades  ou  erros
materiais da decisão judicial atacada, pontos sobre os quais deveria o juiz ou o
tribunal pronunciar-se. Caso a decisão não esteja eivada com um desses vícios,
não há que se falar em aclaratórios.

Não vislumbro qualquer omissão na decisão embargada.

A respeito do conceito de obscuridade e de omissão, é esclarecedor o
ensinamento do processualista Fredie Didier Jr., adiante transcrito:

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer
porque escrita a mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial
é  a  clareza;  quando  esse  requisito  não  é  atendido,  cabem embargos  de
declaração para buscar esse esclarecimento.

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido;
b)  sobre  argumentos  relevantes  lançados  pelas  partes;  c)  ausência  de

1 EDcl nos EDcl no Ag 1183876/SC, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta
Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 16/12/2011.
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questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado,
tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.2

Em  suas  razões  recursais,  o  embargante  alega  que  a  decisão  está
eivada de omissão. Contudo é oportuno frisar que uma vez extinto o processo sem
julgamento  do  mérito  nos  termos  do  art.  267,  inciso  VI  do  CPC,  a  relação
processual instaurada pela propositura da ação é desfeita, não podendo o Estado-
Juiz entregar qualquer prestação jurisdicional às partes, sendo consectário lógico
que as decisões  interlocutórias  anteriormente proferidas  perdem a sua eficácia
após a extinção do processo, retornando os litigantes ao satus quo ante bellum.

Destarte, rejeito os embargos declaratórios.

Intimações necessárias.

Cumpra–se.

João Pessoa/PB, 24 de fevereiro de 2015.

Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
Relator

2 In Curso de Direito Processual Civil. 3 ed. Salvador: Jus Podivm, 2007 p. 159.
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