
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2007406-59.2014.815.0000 - 2ª Vara de Cabedelo.
Relator         : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Agravante  : Normatel Engenharia Ltda
Advogado   : Wilson Sales Belchior.
Agravado   : Engetel Telecomunicações Ltda.
Advogada   : Flávio Couto e Silva Lopes.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  —  DECISÃO  AGRAVADA  —  NÃO 
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS — INCABÍVEL 
RECURSO  DE  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  —  MATÉRIA 
RECORRÍVEL POR APELAÇÃO — NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 
DA FUNGIBILIDADE — ERRO GROSSEIRO — NÃO CONHECIMENTO 
DO  RECURSO  —  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC  — 
SEGUIMENTO NEGADO.

—  O princípio da fungibilidade tem aplicação apenas quando subsistir  dúvida  
objetiva a respeito do recurso a ser interposto e não existir erro grosseiro.

— A decisão que  decide  os embargos de  declaração  ostenta  a  mesma natureza 
daquela que foi alvo dos aclaratórios. Assim, opostos os embargos de declaração 
contra  sentença,  a decisão que  os  julga  será  uma  nova  sentença,  que  
será impugnável por recurso de apelação.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento, com  pedido  de  efeito  suspensivo, 
interposto pela Normatel Engenharia, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Cabedelo, 
nos autos da ação de execução por título extrajudicial  (fls.  86/51 – destes autos),  ajuizada por 
Engetel Telecomunicações e Eletricidade Ltda, a qual buscou receber valores relativos a aluguéis 
de veículos inadimplidos por parte da agravante.

Às  fls.  233/234  foi  proferida  sentença  de  extinção  do  processo  com 
resolução  de  mérito,  em  razão  da  celebração  de  acordo  realizado  pelas  partes  litigantes, 
homologando, assim, a transação, ante o preenchimento dos requisitos legais.

Em  face  da  decisão  de  extinção  da  execução,  a  empresa  Engetel,  ora 
agravada, opôs embargos declaratórios alegando erro na homologação do acordo, uma vez que foi 
realizado sem autorização  do titular  da empresa exequente e  por  procurador  sem poderes  para 
transigir no feito (fls. 244/250).

Com isso,  o magistrado de primeiro grau,  admitindo o uso de embargos 
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declaratórios com efeito infringente, reformou a sentença, e, por conseguinte, determinou que o 
processo  tivesse  a  tramitação  normal  e  regular,  eis  que  foi  homologado  acordo  extrajudicial, 
apresentado por advogado não qualificado e sem poderes para atuação naquela ação, ferindo o que 
preceitua os artigos 145 e 146, parágrafo único, do CC c/c art. 5º, LIV da CF.

Dessa decisão foram apresentados novos embargos declaratórios, agora pela 
empresa Normatel, ora agravante, que  apontou omissões e contradições (fls. 286/294). Contudo a 
tese  suscitada  não  foi  acolhida  pela  magistrada,  que  considerou  não  existir  qualquer  omissão, 
obscuridade e contradição que deva ser suprimida, desatendendo, com isso, o disposto no art. 535 
do CPC (fls. 306/307).

Assim, em face da decisão que acolheu os embargos de declaração opostos 
pela parte agravada/exequente, para anular a sentença que havia homologado o acordo extrajudicial, 
foi interposto agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo.

É o Relatório. 

Decido:

O cabimento de agravo de instrumento limita-se à hipótese do art.  522 do 
CPC,  diante  de decisão interlocutória,  mostrando-se  descabida  a  interposição  contra decisão que 
julga os embargos de declaração opostos contra sentença, mormente observado o caráter integrativo 
que caracteriza os embargos de declaração, sendo a decisão impugnável por meio de apelação.

 
Portanto, a decisão que decide os embargos de declaração, ainda que apenas 

para rejeitá-los, ostenta a mesma natureza daquela que foi alvo dos aclaratórios. Assim, opostos 
os embargos de  declaração  contra  sentença,  a decisão que  os  julga  será  uma  nova  sentença, 
impugnável, conforme já dito, por recurso de apelação. 

Ademais, com relação a decisão agravada percebe-se que houve por parte da 
agravante contradição em seus argumentos iniciais, pois embora se refira a decisão que acolheu os 
embargos declaratórios com efeito infringente, para anular a homologação de acordo, quando trata 
na petição de recurso da tempestividade, faz referência a decisão que desacolheu os seus embargos. 
Evidente,  que  ambas  as  decisões  têm  natureza  jurídica  de  sentença,  não  sendo  passível  de 
impugnação por meio de agravo de instrumento.

 
Nesse  aspecto,  configura-se  erro  grosseiro  a  interposição  de  recurso 

de agravo de instrumento em semelhante hipótese,  e, por isso, resta patente a inadequação da via 
recursal eleita, que se constitui em óbice intransponível ao conhecimento do recurso, não sendo 
possível sequer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Confira os julgados:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  SUCESSÕES.  DECISÃO  QUE JULGA. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS  EM  RELAÇÃO  À SENTENÇA. 
CARÁTER  INTEGRATIVO  DOS EMBARGOS. RECURSO CABÍVEL: 
APELAÇÃO.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA  RECURSAL  ELEITA. 
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NEGATIVA DE 
SEGUIMENTO. 
1. A  decisão  que  julga  embargos de declaração opostos 
contra sentença tem  natureza  integrativa,  pois  visa  suprimir  omissão, 

2



obscuridade ou contrariedade eventualmente presente naquele ato decisório. 
O recurso cabível contra tal decisão é o de apelação, nos termos do art. 513 do 
CPC  .  Inaplicável  à  hipótese  o  princípio  da  fungibilidade  recursal.  2. 
Inadequação da via recursal eleita que acarreta a manifesta inadmissibilidade 
do  recurso interposto,  autorizando  a  negativa  de  seguimento  por  decisão 
monocrática,  de  acordo  com  art.  557  ,  caput,  do  CPC.  NEGADO 
SEGUIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.  (Agravo de  Instrumento  Nº 
70055866974,  Oitava  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Luiz 
Felipe Brasil Santos, Julgado em 08/08/2013.

 AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DECISÃO  QUE JULGA EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL.  Não  é  o  agravo de 
instrumento  recurso idôneo  para  atacar  decisão 
que julgou embargos de declaração da  sentença.  Sendo  esta  decisão  parte 
integrante da própria sentença, é impugnável por recurso de apelação.
AGRAVO  A  QUE  SE  NEGA  SEGUIMENTO.  (Agravo  de  Instrumento  Nº 
70032592040, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene 
Bonzanini Bernardi, Julgado em 06/10/2009) 
 
Tendo em vista a manifesta inadmissibilidade recursal ante a inadequação 

da via eleita, invoco o art.  557,  caput, do Código de Processo Civil,  dispensando o julgamento 
colegiado do recurso

Pelo  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO, com fulcro no art. 557, caput, do CPC, mantendo a decisão que determinou o 
prosseguimento da execução.

Publique-se. Cumpra-se.

João Pessoa, 16 de abril de 2015.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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