
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019018-73.2006.815.0011 — 
5ª Vara Cível de Campina Grande.
RELATOR: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
EMBARGANTE: Elieser Francisco de Sampaio.
ADVOGADO: Erico de Lima Nóbrega (OAB/PB 9.602) 
EMBARGADO: Telemar Norte Leste S/A.
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior (OAB/PB 17.314-A)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL. 
AUSÊNCIA  DOS  PRESSUPOSTOS  DO  ART.  1.022   DO  CPC. 
REDISCUSSÃO  DA MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO 
DOS EMBARGOS.

— Os embargos declaratórios  têm  a  finalidade  de  esclarecer 
pontos  omissos,  obscuros  ou  contraditórios  existentes  na  decisão,  não 
servindo  para  reexame  de  matéria  decidida.  Ainda  que  para  fim  de 
prequestionamento,  devem  estar  presentes  um  dos 
três requisitos ensejadores  dos embargos de declaração. (TJPB;  EDcl  
0000494-11.2012.815.0951;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  
Des. Leandro dos Santos; DJPB 11/09/2015; Pág. 15 )

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima 
relatados.

ACORDA  a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de  Justiça  do 
Estado da Paraíba, por unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto 
do relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos por Eliser Francisco Sampaio, 
em face  do  acórdão de  fls.  256/258,  que  acolheu  os  embargos  de  declaração  para,  suprindo a 
omissão  apontada,  dar  provimento  à  apelação  para  determinar  a  nulidade  da  sentença  com  a 
consequente  remessa  dos  autos  à  primeira  instância  para  que  sejam recebidos  os  embargos  à 
execução e tenham regular processamento.

Afirma  a  embargante  que  o  acórdão  foi  omisso,  pois  não  enfrentou  a 
ocorrência  da  preclusão  no  caso  em  tela,  já  que  a  nulidade  deve  ser  declarada  na  primeira 
oportunidade em que a parte falar nos autos. Suscitou, portanto, a reforma do acórdão embargado 
(fls. 260/262).



É o relatório. 

VOTO

Os  embargos  de  declaração  têm  a  finalidade  específica  de  sanar  erro 
material, omissões, contradições ou obscuridades no julgado que, de alguma forma, prejudiquem ou 
impeçam o efetivo cumprimento da decisão judicial. 

A omissão, em primeira análise, representa a parte do acórdão embargado 
que, em tese, deveria ter se pronunciado sobre determinado ponto de extrema relevância para o 
deslinde  da  causa  e  que,  não  obstante,  quedou-se  inerte.  Da mesma forma,  a  contradição  que 
autoriza a interposição dos embargos deve ser entendida como aquela existente entre premissas 
lançadas na fundamentação do acórdão ou ainda entre a fundamentação e a conclusão, devendo, 
neste ponto, ser demonstrada de forma bastante clara pelo embargante. Por fim, as obscuridades 
representam pontos sobre os quais a decisão embargada não se pronunciara com clareza (gramatical 
e lógica) suficiente e que, de todo modo, prejudica a exata compreensão do comando descrito no 
acórdão.

A partir dessa definição, não há nenhum vício no acórdão para justificar a 
interposição  de  embargos  de  declaração.  No  entanto,  a  título  de  esclarecimento,  é  importante 
debater algumas questões ocorridas no processo.

Na hipótese em tela, o embargante ingressou com embargos à execução em 
15/05/2006. Quando da sentença, o processo foi extinto sem resolução de mérito, porque caberia 
impugnação ao cumprimento de sentença,  e não mais  embargos  à  execução,  configurando erro 
grosseiro a partir  da Lei nº 11.232/2005. Em seguida,  o acórdão negou provimento ao recurso, 
mantendo a sentença em todos os seus fundamentos, entretanto, no momento da interposição de 
embargos de declaração, a embargante – Telemar Norte leste – suscitou a nulidade da decisão haja 
vista a impossibilidade de aplicação da Lei nº 11.232/2005 ao caso, pois não estava em vigência na 
interposição dos embargos à execução.

Em sede de embargos de declaração foi reconhecida a nulidade da decisão e 
a remessa dos autos à vara de origem, ante a impossibilidade de aplicação de lei nova antes de sua 
vigência.

Irresignado,  o  ora  embargante  (Elieser  Francisco  Sampaio),  suscitou  a 
impossibilidade  de  reconhecimento  da  nulidade  ante  a  ocorrência  da  preclusão.  Para  tanto, 
transcreveu o seguinte dispositivo, com redação idêntica no art. 245 do CPC de 1973:

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que 
couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva 
decretar  de  ofício,  nem  prevalece  a  preclusão  provando  a  parte  legítimo 
impedimento.

Entende o embargante que a nulidade suscitada em sede de embargos – 
inaplicabilidade  da  Lei  nº  11.232/2005  –,  teria  sido  atingida  pela  preclusão,  já  que  em outras 
oportunidades  em que se  manifestou nos  autos,  a  Telemar Norte  Leste  não suscitou  a  referida 
nulidade.

Contudo, o caput está excepcionado no parágrafo único, pois não ocorre a 
preclusão diante de nulidades absolutas, que sequer necessitam de manifestação da parte. É o que 



ocorre no caso em comento, porque a aplicação da lei nova (11.232/2005, vigente a partir de junho 
de 2006) a fato ocorrido antes de sua vigência (petição de embargos à execução protocolada em 
15/05/2006)  configura  nulidade  absoluta,  ante  o  princípio  tempus regit  actum,  ou  seja,  os  atos 
processuais já consolidados devem ser preservados e analisados sob a égide da lei vigente na data 
de sua ocorrência, notadamente para restringir o direito da parte. No mesmo sentido:

CIVIL. PROCESSO CIVIL.  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA. 
INTIMAÇÃO NO CPC/73.  IMPUGNAÇÃO APRESENTADA NO CPC/73. 
EXAME DO EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO NO CPC/15. RELAÇÕES 
DE  DIREITO  INTERTEMPORAL.  VEDAÇÃO  A  NÃO 
SUPRESA. TEMPUS     REGIT     ACTUM.     APLICAÇÃO     DO  CPC/73.   
SITUAÇÃO  CONSOLIDADA.  NOVO  EXAME  NA  ORIGEM. 
READEQUAÇÃO.  DECISÃO  CASSADA. 1.  A  despeito  da  opção  do 
ordenamento jurídico pela  teoria  do isolamento dos  atos  processuais,  devem-se 
resguardar os atos processuais já praticados e as situações consolidadas sob a 
vigência  da  norma  revogada,  com  evidente  esteio,  sobretudo,  na  proteção 
conferida pelo artigo 5º,  inciso XXXVI, da Constituição Federal.  2.  No que 
tange à sistemática procedimental e às relações de direito intertemporal surgidas 
com o advento do novo diploma adjetivo,  é  cogente  o  respeito  pelas  situações 
jurídicas já consolidadas e versadas na concretização do ato jurídico perfeito ou de 
direito adquirido, para que se irradie a legítima expectativa das partes envolvidas 
no curso do processo,  em harmonia  com proteção da confiança e  da  segurança 
jurídica quanto à prática dos atos processuais, formando-se uma intensa relação de 
conexidade entre o momento da intimação para prática de determinado ato, sua 
execução e seu exame pelo magistrado. 3. Na espécie, a intimação no cumprimento 
de sentença e  a  impugnação ocorrera  na  vigência  do CPC/73,  sendo a  decisão 
agravada  silente  quantos  aos  requisitos  do artigo  475-M do CPC/73,  aplicando 
o artigo  525,  §6º,  do  novo  CPC/15. É  cogente  sua  reforma  para  que  seja 
ordenado o feito em compatibilidade com ato praticado naquele momento pelo 
devedor,  em atendimento  ao  princípio  da  vedação a  não surpresa. 4.  Com 
relação à análise da relevância dos argumentos em si considerados para eventual 
concessão do efeito suspensivo vindicado à impugnação, denota-se a inviabilidade 
de exame neste agravo de instrumento porquanto se configuraria nítida supressão 
de instância, pois o referido cotejo demandará, logicamente, a oportuna atuação do 
juízo a quo, o que deve ser afastado dos limites desta pretensão recursal, restando 
prejudicada sua análise. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (TJDF; 
AGI 2016.00.2.019543-3; Ac. 975.690; Terceira Turma Cível; Relª Desª Maria de  
Lourdes Abreu; Julg. 19/10/2016; DJDFTE 07/11/2016 

Assim, não há que se falar na ocorrência da preclusão ao caso dos autos.

Neste sentido, é evidente que o embargante visa a rediscussão da matéria 
que não lhe foi favorável no acórdão embargado, desta feita, o entendimento pretoriano ensina:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  RECLAMAÇÃO 
TRABALHISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI 
LOCAL REGULAMENTANDO A MATÉRIA. TEMA SUMULADO PELO TJPB. 
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO ASSUNTO. 
MEIO ESCOLHIDO IMPRÓPRIO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS 
ACLARATÓRIOS. Os embargos declaratórios  têm a  finalidade  de  esclarecer 
pontos omissos, obscuros ou contraditórios existentes na decisão, não servindo 
para reexame de matéria decidida. Ainda que para fim de prequestionamento, 
devem  estar  presentes  um  dos  três requisitos ensejadores 
dos embargos de declaração. (TJPB; EDcl 0000494-11.2012.815.0951; Primeira 
Câmara Especializada Cível; Rel.  Des. Leandro dos Santos; DJPB 11/09/2015; 
Pág. 15 )

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=NCPC,%20art.%20525&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_NCPCart525
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20475-M&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPCart475-M
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CF,%20art.%205&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CFart5


PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE 
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  1. Os embargos de declaração são  cabíveis 
para  a modificação do julgado que  se  apresenta  omisso,  contraditório  ou 
obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão.  2. 
Não cabe, em embargos de divergência, a análise de possível acerto ou desacerto 
do acórdão embargado, mas tão somente a de eventual dissídio de teses jurídicas, a 
fim de  uniformizar  a  interpretação  do  direito  infraconstitucional  no  âmbito  do 
Superior  Tribunal  de  Justiça  3.  A embargante,  inconformado,  busca,  com a 
oposição  destes  embargos declaratórios,  ver  reexaminada  e  decidida  a 
controvérsia  de  acordo  com  sua  tese.  Todavia,  não  é  possível  dar  efeitos 
infringentes  aos  aclaratórios  sem  a  demonstração  de  eventual  vício  ou 
teratologia. Embargos de declaração rejeitados. (STJ;  EDcl-AgRg-EREsp 
1.390.173;  Proc.  2013/0221462-9;  RJ;  Corte  Especial;  Rel.  Min.  Humberto  
Martins; DJE 29/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) O  julgador  não  está  obrigado  a  se 
manifestar  expressamente  sobre todos os argumentos trazidos  pela parte, 
basta  que  tenha  encontrado  motivo  suficiente  para  fundamentar  a  sua 
convicção.  Precedentes  deste  Egrégio  Tribunal,  do  STJ  e 
STF. Embargos rejeitados. (TJSP;  EDcl  1023701-52.2016.8.26.0053/50000;  Ac.  
9922772;  São Paulo;  Décima Primeira  Câmara de  Direito  Público;  Rel.  Des.  
Oscild de Lima Júnior; Julg. 25/10/2016; DJESP 07/11/2016 )

Ex positis, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides (relator), o Exmo. 
Dr. Ricardo Vital de Almeida, juiz convocado para substituir o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, a 
Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Alcides Orlando de Moura Jansen, 
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 29 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                  RELATOR





ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

Vistos etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 08 de novembro de 2016

Des.Saulo Henriques de Sá e Benevides
                                   Relator


