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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
INTEMPESTIVIDADE.  RECURSO  INTERPOSTO  POR  CÓPIA. 
ORIGINAL  APRESENTADO  INTEMPESTIVAMENTE.  PROVA 
DA  APRESENTAÇÃO  TEMPESTIVA.  CUMPRIMENTO  DA  LEI 
9.800/99.  PROSSEGUIMENTO  DO  RECURSO.  ACOLHIMENTO 
DOS EMBARGOS.

-  Tendo o  embargante  juntado  aos  autos  prova  de  que  juntou, 
tempestivamente,  os  originais  do  recurso  protocolado via  fax  ou 
outro meio, nos termos da Lei 9.800/99, devem os embargos serem 
acolhidos para a regular tramitação do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos  declaratórios  opostos  pelo  Vulcabrás  – 
Azaléia BA Calçados e Artigos Esportivos S/A  contra decisão que negou seguimento 
ao recurso apelatório por ele manejado, em razão do descumprimento do art. 2º, da 
Lei nº 9.800/1999.

Inconformada  com  o  provimento  jurisdicional  proferido  nos 
autos do processo em deslinde, a embargante, em suas razões recursais, aduz, em 
breve  síntese:  que  protocolou  o  original  do  recurso  dentro  dos  05  (cinco)  dias 
previstos no art. 2º da Lei 9.800/1999.

Por fim, prequestiona dispositivos legais e requer o acolhimento 
e  provimento  dos  presentes  embargos  declaratórios,  para  que  seja  reformada  a 
decisão atacada.

É o relatório. 

VOTO.

De início,  afigura-se  importante  anotar  a  impossibilidade  de 
sujeitar o exame do recurso à Corte Colegiada, uma vez que, sendo a decisão de 



natureza monocrática, mostra-se inviável exigir que o colegiado esclareça decisão da 
qual não participaram os demais membros da Corte de Justiça.

A esse respeito, pois, destaquem-se as ementas infra:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECURSO  ESPECIAL. 
QUESTÃO  DE  ORDEM.  NULIDADE  DO  ACÓRDÃO. 
JULGAMENTO  COLEGIADO.  NECESSIDADE  DE 
DECISÃO  UNIPESSOAL.  PRECEDENTE  DA  CORTE 
ESPECIAL.  1.  A  Segunda  Turma,  em  recente  assentada, 
uniformizou entendimento de que os embargos declaratórios 
opostos  contra  decisão  monocrática  do  relator  devem  ser 
julgados  por  meio  de  decisão  unipessoal,  e  não  colegiada. 
Prestígio  de  antigos  precedentes  da  Corte  Especial  e  do 
princípio do paralelismo de formas. 2.  Arguição de nulidade 
procedente.  Necessidade  de  anulação  do  acórdão  para 
renovação  do  exame  dos  embargos  declaratórios  por  ato 
decisório  singular.  Embargos  declaratórios  acolhidos  para 
anular o acórdão embargado.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

Assim, passo a examinar, monocraticamente, os aclaratórios.

Nestes  termos,  voltando  ao  exame  das  razões  ventiladas  no 
presente recurso de integração, saliente-se que o mesmo ataca decisum de minha lavra 
que negara seguimento ao recurso apelatório, pela falta da juntada, no prazo legal,  
do original do recurso de apelação interposto por fac-símile ou outra via.

Compulsando os autos, verifico que à parte embargante assiste 
razão,  uma vez que a apelante protocolou,  tempestividade,  o  original  do recurso 
interposto por fac-símile ou outro meio, obedecendo ao comando disposto no art. 2º, 
da Lei nº 9.800/1999, in verbis:

“Art.  1º  É  permitida  às  partes  a  utilização  de  sistema  de 
transmissão  de  dados  e  imagens  tipo  fac-símile  ou  outro 
similar, para a prática de atos processuais que dependam de 

1 STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1194889/AM - Rel. Min. Humberto Martins – T2 – j. 01/03/2011 – 15/03/2011.
2 STJ - EDcl nos EDcl no Ag 1195482/DF - Rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ) – T5 - j. 

20/09/2011 - DJe 14/11/2011.



petição escrita.

Art.  2º  A  utilização  de  sistema  de  transmissão  de  dados  e 
imagens não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os 
originais  ser  entregues em juízo,  necessariamente,  até  cinco 
dias da data de seu término.”

Assim,  em  se  tratando  de  evidente  erro  de  premissa  fática, 
impõe-se  o  acolhimento  dos  presentes  embargos  de  declaração,  aplicando-se-lhe 
efeito  modificativo,  a  fim  de  que  seja  reapreciado  o  recurso,  com  correção  do 
equívoco.

Em razão do exposto, acolho os embargos de declaração, para 
dar regular prosseguimento ao recurso apelatório.

Após o trânsito em julgado do presente  decisum,  rementam-se 
os autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça para emissão de Parecer.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 22 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


