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ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0000200-91.2015.815.0000.
ORIGEM: 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande. 
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Linduarte Pereira Rodrigues.
ADVOGADO: Érico de Lima Nóbrega
AGRAVADA: Eletro Shopping Casa Amarela.
ADVOGADO: Arthur de Souza Leão Santos.

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DECISÃO  QUE  DESACOLHE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIFICAÇÃO DE DESCOMPASSO COM
A  VIGÊNTE  PROCESSUALISTICA.  ALEGAÇÃO  QUE  SE  PRESTARIA  A
DESACOLHER  QUALQUER  OUTRO  RECURSO.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  ART.  489,  §1º,  III,  DO  CPC.  PEDIDO  PARA
PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS DA FASE
DE  CONHECIMENTO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  DETERMINAÇÃO  NESTE
JUÍZO POR SEREM OS ACLARATÓRIOS JULGADOS PELO PROLATOR DA
DECISÃO EMBARGADA. PROVIMENTO PARCIAL.

1.  CPC –  Art.  489,  §1º,  III  -  Não  se  considera  fundamentada  qualquer  decisão
judicial,  seja ela  interlocutória,  sentença ou acórdão,  que invocar  motivos  que se
prestariam a justificar qualquer outra decisão.

2.  Os  Embargos  de  Declaração  objetivam  a  reapreciação  de  decisão,  pelo  seu
prolator, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material, ou
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia ter havido pronunciamento de
ofício ou a requerimento. CPC, art. 1.022.

VISTO, relatado e discutido o presente Agravo de Instrumento, processo n.°
0000200-91.2015.815.0000,  em  que  figuram  como  Agravante  Linduarte  Pereira
Rodrigues e Agravada Eletro Shopping Casa Amarela.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator,  conhecer do Agravo de Instrumento e dar-lhe
provimento parcial.

VOTO.

Linduarte  Pereira  Rodrigues interpôs Agravo  de  Instrumento contra  a
Decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, prolatada nos
autos  da  Ação  de  Indenização  em fase  de  cumprimento de  Sentença,  por  ela
ajuizada em face da Eletro Shopping Casa Amarela, que não acolheu os Embargos
de Declaração sob a alegação de que se mostram em total descompasso com a vigente
processualística.

Em suas razões, alegou que os Embargos Declaratórios foram rejeitados de



maneira  superficial,  sem  apreciar  o  suposto  equívoco  constante  na  Decisão
Embargada que havia reconhecido a necessidade de quitação da verba honorária da
fase  de  execução,  afastando  a  possibilidade  de  seguimento  do  feito  quanto  aos
honorários  da fase de conhecimento,  ao fundamento  de que estes  já  haviam sido
recebidos.

Sustentou que como executou inicialmente apenas os valores correspondentes
à obrigação principal, quando posteriormente promoveu a execução dos honorários
advocatícios, o Juízo entendeu que estes já estavam quitados.

Pugnou  pelo  provimento  do  Recurso  para  que  seja  reformada  a  Decisão
Agravada, com o prosseguimento do feito originário em relação aos honorários da
fase de conhecimento.

Contrarrazoando,  f.  202/207,  a  Agravada  alegou  que  o  Agravante  não
demonstrou qualquer argumento para embasar o seu pedido, tendo caráter meramente
protelatório, e que a liberação de dois alvarás, um referente à condenação principal e
outro aos honorários advocatícios, demonstra o cumprimento da obrigação, pugnando
pelo desprovimento do Agravo.

A Procuradoria de Justiça não opinou sobre o mérito recursal, f. 210/212.

É o Relatório.

Não  se  considera  fundamentada  qualquer  decisão  judicial,  seja  ela
interlocutória, sentença ou acórdão, quando, dentre outras hipóteses, invocar motivos
que se prestariam a justificar qualquer outra decisão1.

Ao deixar de acolher os Embargos Declaratórios, o Juízo limitou-se a dizer
que  estavam “totalmente  em descompasso  com nossa  processualística”,  o  que  se
prestaria a  justificar o desacolhimento de qualquer outro recurso,  sem, entretanto,
expor os reais motivos de sua não apreciação.

Como os Embargos de Declaração é um Recurso que objetiva fazer com que
o  Juiz  ou  Relator  reaprecie  o  ato  jurídico  prolatado  e  sane  o  vício  apresentado,
esclarecendo  obscuridade,  eliminando  contradição,  corrigindo  erro  material,  ou
suprindo omissão de ponto ou questão sobre a qual devia ter havido pronunciamento
de  ofício  ou  a  requerimento2,  só  o  prolator  da  Decisão  tem  legitimidade  para
reapreciá-lo, não cabendo a esta instância determinar o prosseguimento do feito em
relação aos honorários da fase de conhecimento, consoante requerido pelo Agravante.

Posto  isto,  conhecido  o  Agravo  de  Instrumento,  dou-lhe  provimento
parcial para  cassar  a  Decisão  guerreada,  determinando  que  o  Juízo,  ou
fundamente os motivos pelos quais não acolheu os Embargos de Declaração, ou
os acolha e julgue.

1 CPC  –  Art.  489,  §1º  -  Não  se  considera  fundamentada  qualquer  decisão  judicial,  seja  ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: […]
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

2 CPC - Art. 1.022.  Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II  -  suprir  omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar  o  juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.



É o voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também participando,  além deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


