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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
CÍVEL.  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE.
NÃO  APRESENTAÇÃO  DE  PREPARO
RECURSAL. NULIDADE SANÁVEL.  ART. 515, §
4º.  PRINCÍPIOS  DA  INSTRUMENTALIDADE  E
ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO DE DEFESA
E DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA.  REJEIÇÃO DOS
ACLARATÓRIOS.

-       “Constatando a ocorrência de nulidade sanável,
o  tribunal  poderá  determinar  a  realização  ou
renovação do ato processual,  intimadas as partes;
cumprida  a  diligência,  sempre  que  possível
prosseguirá o julgamento da apelação”.

-    A imprescindibilidade  do  preparo  recursal,
ressalvadas  as  hipóteses  em  que  a  lei  julga
desnecessária  sua  comprovação,  não  se  perfaz
como modalidade de sanção punitiva, pois, se assim
o fosse, a busca à prestação jurisdicional consistiria
em  prejuízo  à  parte,  muito  mais  que  uma
prerrogativa  à  salvaguarda  de  direito  submetido  a
ameaça  levado  ao  conhecimento  do  Poder
Judiciário. 

-       No caso dos autos, não ocorre nenhuma das
hipóteses  previstas,  pois  o  Acórdão  Embargado
apreciou  as  teses  relevantes  para  o  deslinde  do
caso e fundamentou sua conclusão sem a existência
de quaisquer vícios. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.
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ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  REJEITAR os  Embargos  de  Declaração,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 261.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios interpostos pelo Ministério

Público do Estado da Paraíba, requerendo o acolhimento dos Embargos para

que sejam supridas as omissões/nulidades apontadas, e,  por consequência,

sejam-lhes conferidos efeitos modificativos, tendo em vista a não consideração

de disposições legais importantíssimas e aplicáveis ao caso quando realizado o

juízo de admissibilidade do Recurso de Apelação interposto pelo Promovido,

quais sejam o art. 518, do CPC de 1973, o Enunciado Administrativo nº 2, do

STJ, além do art. 14 do NCPC.

Nesse sentido, afirma que não há que se falar em intimação do

Apelante para juntar coomprovante de recolhimento de custas, poís a Apelação

Cível foi interposta, repita-se, na vigência do antigo CPC, o qual estabelecia a

aplicação  imediata  da  pena  de  deserção  quando  não  realizado  o  preparo

recursal no ato da interposição do Recurso (fls. 201/208).

Contrarrazões às fls. 212/216.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão a pretensão da Embargante.

Os Embargos de Declaração têm seu contorno definido e se

prestam, tão somente, para expungir do julgado omissão, contradição,

obscuridade e erro material.

Sua finalidade, repito, é apenas a de tornar claro o Acórdão

proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a essência. 
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A Embargante visa sanar omissão/nulidade no Decisum, uma vez

que  não  existia  possibilidade,  com  base  no  CPC/73,  para  intimação  do

Promovente/Apelante para que o mesmo juntasse, no prazo de 05 (cinco) dias,

o comprovante de preparo, sob pena de deserção (fl. 180).

Contudo, mesmo se aplicadando o CPC/73, entendo que ao caso

se aplica perfeitamente o que dispõe o § 4º ao art. 515, introduzido no Código

pela Lei nº 11.276/2006: 

“Constatando  a  ocorrência  de  nulidade  sanável,  o
tribunal poderá determinar a realização ou renovação do
ato  processual,  intimadas  as  partes;  cumprida  a
diligência, sempre que possível prosseguirá o julgamento
da apelação”.

Esse dispositivo merece todos os aplausos porque se fundamenta

no princípio da efetividade do processo, que não se limita apenas à celeridade

processual,  além  de  se  fundar  nos  princípios  da  instrumentalidade,  do

aproveitamento  do  processo  e  da  economia  processual,  cumprindo  ao

Magistrado sanear o processo e os atos processuais, não apenas em primeiro

grau, mas também em grau de recurso.

Cumpre observar, outrossim, que a imprescindibilidade do preparo

recursal,  ressalvadas  as  hipóteses  em  que  a  lei  julga  desnecessária  sua

comprovação, não se perfaz como modalidade de sanção punitiva,  pois,  se

assim o fosse, a busca à prestação jurisdicional consistiria em prejuízo à parte,

muito mais que uma prerrogativa à salvaguarda de direito submetido a ameaça

levado ao conhecimento do Poder Judiciário. 

Nesses termos,  no  caso dos autos,  a  ausência  do  preparo  se

encaixa com perfeição no conceito de nulidade sanável do § 4º do art. 515 do

CPC/73,  visto  que  diz  respeito  à  admissibilidade  do  recurso  e  pode  ser

facilmente suprida.

Ressalte-se que  o Ministério Público tem o poder/dever de zelar

pelo pronto atendimento do superior interesse da Administração Pública. 
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Para tanto, pode utilizar-se dos meios que lhe são conferidos para

fazer  valer  os  princípios  da  legalidade,  razoabilidade  e  moralidade

administrativa,  bem  como  do  controle  judicial  dos  respectivos  atos

administrativos.  Contudo,  deve-se  dar  primazia  a  decisão  de  mérito  da

demanda.

No mais, entendo que o procedimento de intimação para juntada

do comprovante de preparo recursal  era a medida mais adequada e útil  ao

exercício do direito de defesa e à distribuição de justiça. 

A adoção desse contraditório, no âmbito civil de responsabilidade

por Improbidade Administrativa, serve como verdadeiro filtro destinado a deter

as  demandas  infundadas,  salientando  que  na  hipótese  especialíssima  dos

autos,  em  que  o  processo  já  se  encontra  em  fase  recursal  adiantada  de

tramitação, muito embora reconhecida a irregularidade do procedimento, pela

não apresentação do preparo recursal, o prejuízo seria maior às partes se os

atos processuais não fossem ora aproveitados. 

Como não poderia deixar de ser, a Decisão Embargada

examinou, com minúcia e coerência, as questões levantadas, não havendo que

se falar em omissão. Tampouco, o Acórdão está obrigado a detalhar o

julgamento para contentar o anseio da parte

Friso, o Acórdão Embargado não padece dos vícios da omissão,

contradição e/ou obscuridade na medida que apreciou a demanda de forma

clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos que conduziram a

manutenção da Sentença de primeiro grau.

A respeito, assim já se manifestou a Terceira Seção do STJ: 

Examinado,  portanto  os  primeiros  aclaratórios,  tem-se
que  a  via  eleita  não  constitue  recurso  de  revisão,
sendo  inadmissível  se  a  decisão  embargada  não
padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à
conta de omissão,  obscuridade e contradição no v.
acórdão, pretende a embargante a rediscussão, sob
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nova  roupagem,  da  matéria  já  apreciada.  (EDcl  nos
EDcl  no  MS  14433/  DF,  Ministro  Felix  Fischer,
25/03/2015).

No mesmo sentido, recentemente, entendeu a Terceira Turma do
STJ:

1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não
merecem acolhida os segundos embargos de declaração
que  têm  nítido  caráter  infringente.2.  Os  embargos  de
declaração  não  se  prestam  à  manifestação  de
inconformismo  ou  à  rediscussão do  julgado.  (EDcl
nos EDcl no AgRg no AREsp 527021 / PE, Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, j. em 19/03/2015).

Todas as matérias fáticas e legais, ventiladas no Apelo, foram

apreciadas no Acórdão, denotando-se uma verdadeira inovação a busca de

prequestionamento de dispositivos de lei,  regulamentos e decretos que não

foram objeto do Recurso, circunstância que não indica a existência de omissão,

contradição ou obscuridade do julgado, impondo-se a rejeição dos Embargos.

Com estas considerações, REJEITO OS PRESENTES

EMBARGOS.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator,  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos, o
Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo
Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho da Costa lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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