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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL
NÃO  CONHECIDA  POR  AUSÊNCIA  DE
DIALETICIDADE.  RECURSO  QUE  NÃO  ENFRENTA
OS  FUNDAMENTOS  DA   SENTENÇA.  TENTATIVA
DE DISCUTIR MATÉRIA ATINENTE A AGRAVO DE
INSTRUMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  COISA
JULGADA.  AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  OU  ERRO
MATERIAL NO DECISUM. REJEIÇÃO.

Os  embargos  de  declaração  servem  para  suprir
omissões,  contradições,  obscuridades  ou  erro  material
que venham a ocorrer no decisum. 

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.
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A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em rejeitar  os
embargos. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco
Santander Brasil S/A contra o acórdão (fls. 379/386) que rejeitou a preliminar
(nulidade  da  sentença)  e  não  conheceu  da  apelação  por  ausência  de
dialeticidade,  nos  autos  da Ação de  Execução por  Quantia  Certa  Contra
Devedor Solvente.

O  embargante  alega   (fls.  388/393)  que  é  “flagrante  a
obscuridade e a omissão no V. Acórdão, ao passo que as argumentações apresentadas
sobre  a  inexistência  de  litisconsórcio  passivo  referem-se  justamente  à
impossibilidade de extinção do processo por ausência de emenda a inicial.”

Afirma que  “os  fundamentos  apresentados  no  Recurso  de
Apelação  foram justamente  sobre  a  impossibilidade  de  extinção  do  processo  por
ausência de emenda a inicial, a qual não poderia ocorrer por inexistir litisconsórcio
passivo necessário no presente processo,”

Defende  ainda  omissão  no  julgado,  porquanto
demonstrou  nas  razões  da  apelação  a  validade  da  Cédula  de  Crédito
Bancário, diferente do alegado pelo embargado.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração  a
fim de sanar as questões omissas e obscuras, reconsiderando o acórdão que
não conheceu da apelação. 

Contrarrazões às fls. 410/413, sustentando coisa julgada
das razões expostas na apelação. Afirma ainda que o recurso é meramente
postergatório,  porquanto não ataca os fundamentos da decisão,  qual seja
descumprimento de emenda da inicial. 
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Pugna pela rejeição dos aclaratórios.

Antes mesmo do julgamento dos embargos, o recorrente
peticionou  comunicando  fato  novo  relevante  aos  autos,  fls.  415/425,
questionando a  anulabilidade do  título,  diferente  da  nulidade defendida
pelo executado/recorrido.

Contrarrazões às fls. 430/434.

Informações do juízo às fls. 441/443.

A  Procuradoria  de  Justiça,  fls.  445/446,  não  ofertou
parecer de mérito no tocante à petição de fls. 415/425.

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Antes de adentrar ao mérito dos embargos é importante
consignar que a petição de fls.  415/425 não deve ser conhecida, porquanto
trata de assunto irrelevante ao momento processual da ação.

Se o embargante realmente enxergasse a anulabilidade
do título, não teria proposto a ação de execução e, ainda que tivesse, não se
trata de fato novo. A situação jurídica do título é a mesma, não mudou com
a propositura do processo.

Ademais, a arguição de validade do título compete ao
executado e não ao exequente e,  se assim o fosse,  não teria procurado o
Judiciário para receber as quantias que entende devidas.

Dessa forma, não conheço da petição de fls. 415/425.
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Passo à análise do mérito recursal.

Necessário que se faça um breve retrospecto, de modo a
oferecer um claro panorama do processo.

O  Banco  Santander  (Brasil)  S/A ajuizou  Ação  de
Execução com a finalidade de recuperar o crédito  oriundo da Cédula de
Crédito Bancário - Confissão e Renegociação de Dívida n. 003341883000000,
emitida em favor da Instituição Financeira no valor de R$7.728.469,68 (sete
milhões setecentos e vinte e oito mil quatrocentos e sessenta e nove reais e
sessenta e oito centavos).

Vijai Elétrica do Brasil LTDA apresentou Exceção de Pré-
executividade (fls. 147/158), sob o fundamento de que o título seria nulo,
pois subscrito por pessoa que não possuía legitimidade.

O Juízo  a quo  acolheu parcialmente a Exceção de Pré-
executividade  (fls.  229/231),  determinando  a  anulação  de  todos  os  atos
processuais desde a citação, além de determinar a emenda da inicial, com o
fim de incluir no polo passivo a sócia majoritária da empresa executada,
supostamente a única legitimada para emitir o título. Condenou ainda em
honorários  advocatícios  no  percentual  de  15%  sobre  o  valor  da  ação
(aproximadamente dois milhões de reais).

Desta  decisão,  interpôs  Agravo  de  Instrumento.
Todavia, antes do trânsito em julgado (agravo), o magistrado indeferiu a
petição inicial (fls. 275/276), nos termos do art. 267, I e 295, I do CPC/73, por
ter deixado o exequente transcorrer em aberto o prazo de 10 (dez) dias para
emendar a exordial no que diz respeito à inclusão da sócia majoritária da
empresa no polo passivo do pleito constritivo.

Nesse passo, a Instituição Financeira interpôs recurso de
apelação, fls. 307/328,  sustentando que a ação não poderia ter sido extinta
por falta de inclusão da sócia majoritária da empresa no polo passivo da
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demanda,  porquanto  existia  pendência  de  julgamento  do  agravo  de
instrumento, ou seja, “antes do julgamento do referido agravo de instrumento, o
juízo a quo entendeu por bem extinguir a ação de execução.”

Afirmou que  “mesmo que o recurso possua apenas o efeito
devolutivo, a eficácia da sentença que sobreveio antes do julgamento do agravo de
instrumento  fica  condicionada  ao  improvimento  do  recurso  interposto  no
momento.”

Sustentou que “a empresa executada Vijai Elétrica não pode
ser  de  modo  algum  confundida  com  a  pessoa  de  seus  sócios,  pois  se  trata  de
sociedade  com  responsabilidade  limitada  e  os  sócios  possuem  personalidade
diferente, além de possuírem proteção de seu patrimônio pessoal.”

Aduziu  a  inexistência  de  litisconsórcio  passivo
necessário,  por  ausência  da  materialização  dos  requisitos  jurídicos
delineados  no  art.  43  do  CPC/73,  e  que  a  executada  é  responsável  pelo
pagamento da prestação objeto do pleito constritivo.

Alegou que “a pessoa que deve ao apelante é a emitente do
título  da  empresa  Vijai  Elétrica   -  que  possui  personalidade  jurídica  totalmente
diversa  da  de  seus  sócios  –  e  o  avalista,  pessoa  física  que  assinou  o  título
responsabilizando-se solidariamente pelo adimplemento das obrigações contraídas.” 

Defendeu ainda não haver vício no título extrajudicial,
razão  pela  qual  pugnou  pelo  provimento  do  apelo  para  determinar  o
prosseguimento da execução. 

A  então  relatoria  não  conheceu  da  apelação  por
entender que os  fundamentos  da sentença não foram atacados de forma
específica, ferindo, com isso o princípio da dialeticidade.

Pois bem.
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Importante  consignar  que  não  cabe  nesse  processo
discutir:  1)  condenação  honorária;  2)  exceção  de  pré-executividade;  3)
litisconsorte  passivo  necessário,  mas  sim  se  a  apelação  atacou  os
fundamentos da sentença.

Os embargos de declaração têm o seu contorno definido
no art.  1.022 do  CPC/2015 e  prestam-se,  tão  somente,  para  expungir  do
julgado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 

Analisando  detidamente  o  acórdão,  não  vislumbro
coerência nas razões do recorrente, porquanto, a então relatoria, analisou
detidamente todos os pontos postos na apelação.

No tocante ao impedimento do andamento do processo
originário, com a consequente extinção da ação antes mesmo do julgamento
do agravo de instrumento, o acórdão explicou:

Suscita  o  recorrente  em  preliminar  a  configuração  do  error  in

procedendo, por existir obstáculo de natureza processual em relação

ao julgamento da demanda originária enquanto estava pendente o

julgamento do agravo de instrumento oposto contra decisão que

declarou  nulo  o  processo  a  partir  da  citação  e  determinou  a

emenda da exordial no prazo de 10 (dez) dias.

O contexto dos autos retrata que, prolatada a decisão agravada, f.

229/231,  o  exequente,  ora  apelante,  interpôs  agravo  de

instrumento, que teve seu seguimento negado por estar ilegível a

decisão agravada, considerando ser este instrumento de natureza

obrigatória.

A decisão objeto  do  agravo  de  instrumento foi  prolatada  sob a

égide do Código de Processo Civil de 1973,  e essa circunstância

impõe   a  incidência  das  regras  delineadas  nessa  sistemática

processual.
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Dispõe o art. 497 que a interposição do agravo de instrumento não

impede  o  andamento  do  processo  originário,  salvo  se  o  relator

suspender  o  cumprimento  da  decisão  agravada  até  o

pronunciamento definitivo pelo órgão colegiado, consoante dicção

do art. 558, do CPC/73, ex vi:

Art.  497  –  O  recurso  extraordinário  e  o  recurso  especial  não

impedem  a  execução  da  sentença;  a  interposição  do  agravo  de

instrumento não obsta o andamento do processo,  ressalvando o

disposto no art. 588 desta Lei.

Art.  558 – O relator,  a  requerimento do agravante,  nos caos  de

prisão  civil,  adjudicação,  remição  de  bens,  levantamento  de

dinheiro  sem caução idônea e  em outros casos dos quais  possa

resultar  lesão  grave  e  difícil  reparação,  sendo  relevante  a

fundamentação,  suspender  o  cumprimento  da  decisão  até  o

pronunciamento definitivo da turma ou câmara.

Os  documentos  insertos  na  relação  processual  revelam  que  os

então  relatores  dos  Agravos  de  Instrumento  nº  0803433-

63.2015.815.0000 e de n° 0803465-68.2015.815.0000 não atribuíram

efeito  suspensivo  à  decisão  agravada,  o  que  impede  o

reconhecimento  da  configuração  de  obstáculo  em  relação  ao

andamento da demanda originária.

Portanto, inexiste a materialização do error in procedendo e, via de

consequência, a nulidade suscitada pelo apelante.

Quanto à possibilidade de se discutir a necessidade de
incluir a sócia majoritária da empresa, bem como a condenação da verba
honorária no percentual de 15% sobre o valor da ação (aproximadamente
dois milhões de reais), esses dois pontos levantados nas razões do apelo não
foram conhecidos, tendo em vista que a matéria fora analisada por meio  do
agravo de instrumento nº 0803433-63.2015.8.15.0000. 
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Vejamos o posicionamento do Colegiado:

O Órgão judicial monocrático extinguiu o processo sem resolução
de mérito,  por ter deixado o exequente transcorrer em aberto o
prazo de 10 (dez) dias para emendar a exordial no que diz respeito
à  inclusão da  sócia  majoritária  da  empresa  no polo  passivo  do
pleito constritivo.

As  razões  recursais  apresentadas  veicularam  tão  somente
afirmativas  de  que  a  sócia  majoritária  da  empresa  não  detinha
legitimidade para estar no polo passivo da execução.

A ordem  jurídica  vigente  à  época  da  interposição  do  recurso
determinava ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos
de fato e de direito em relação à reforma da decisão, exigindo que
os fundamentos da sentença fossem atacados de forma específica.

Nesse sentido, colaciono Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 182. É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AÇÃO  DE COBRANÇA.  Servidor  público.  Procedência  parcial.
Terço  de  férias.  Ausência  de  prova  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Desprovimento da
remessa. Apelação. Argumentação genérica e sem relação com a
sentença.  Ofensa  ao  princípio  da  dialeticidade.  Requisito  de
admissibilidade. Não conhecimento da apelação. (…) ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de origem que
inadmitiu  o  processamento  do  Recurso  Especial.  Violação  ao
princípio da dialeticidade, ensejando a manutenção do provimento
hostilizado por seus próprios fundamentos. 2. Agravo regimental
desprovido.  (stj;  agrg-aresp  565.696;  proc.  2014/0207381-5;  MS;
quarta turma; Rel. Min. Marco buzzi; dje 11/05/2015). Tratando-se
de  ação  de  cobrança  de  remuneração  intentada  por  servidor
público,  opera  a  inversão  do  onus  probandi,  cabendo  à
administração pública colacionar documentos hábeis  capazes de
modificar ou extinguir o direito do autor de receber as quantias
pleiteadas  na  exordial.  (tjpb.  0002891-48.2012.815.0141.  Rel.  Des.
Frederico  martinho  da  nóbrega  coutinho.  4ª  Câmara  Cível.  DJ
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24/05/2016).  (TJPB;  Ap-RN  0112910-70.2012.815.2001;  Terceira
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Marcos William de Oliveira;
DJPB 14/07/2016; Pág. 10)

APELAÇÃO  CÍVEL.  REVISÃO  DE  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.  PAGAMENTO  DAS  DIFERENÇAS.
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL  QUE  DEVE  SER  OBSERVADA.
INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DOS
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  DESRESPEITO  AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DO ART. 514, II,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL/1973.  FALTA  DE
PRESSUPOSTO  DE  ADMISSIBILIDADE  RECURSAL.  NÃO
CONHECIMENTO.  O  princípio  da  dialeticidade  exige  que  os
recursos  ataquem  os  fundamentos  específicos  das  decisões  que
objetivam impugnar.  Por isso,  de acordo com precedentes deste
egrégio tribunal, bem como do Superior Tribunal de justiça, há a
necessidade  de  impugnação  específica  dos  fundamentos  da
sentença,  sob  pena  de  vê-la  mantida  (Súmula  nº  182  do  stj).
Reexame  necessário.  Revisão  de  benefício  previdenciário.
Atualização  administrativamente  da  pensão  por  morte.
Necessidade de pagamento das diferenças devidas e não pagas.
Observância do prazo prescricional de cinco anos. Manutenção da
sentença  in  totum.  Desprovimento  da  remessa.  Havendo  a
autarquia previdenciária reconhecido o direito da autora à revisão
do benefício,  inclusive  em sede administrativa,  faz  necessário  o
pagamento  à  beneficiária  da  diferença  entre  o  valor  de  fato
recebido  e  aquele  efetivamente  devido,  mas  não  concedido  na
época oportuna. (TJPB; Ap-RN 0108802-95.2012.815.2001; Segunda
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho; DJPB 28/06/2016; Pág. 7)

No caso concreto,  as  alegações  apresentadas  pelo  apelante  para
obter  a  reforma  da  sentença  hostilizada  deixaram  de  atacar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, por inexistir
qualquer  insurgência  específica  em  relação  aos  argumentos
invocados pelo órgão judicial de origem para declarar extinto o
processo sem resolução de mérito.

Entendeu o  Juízo  a  quo que  o  exequente  deixou de  emendar  a
inicial no prazo estipulado em comando judicial de f. 229/231, que
solucionou a questão veiculada em exceção de pré-executividade,
enquanto o apelante devolve a controvérsia em relação à ausência
de configuração de litisconsórcio passivo necessário, sem apontar
em  que  consistia  a  incompatibilidade  do  decisum com  a  ordem
jurídica vigente, desencadeando, por consequência, a violação do
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inciso  II  do  art.  514  do  CPC/73,  que  exige  do  recorrente  a
impugnação  dos  fundamentos  de  fato  e  de  direito  da  decisão
hostilizada.

Dessa forma, as razões do apelo deveriam ser voltadas à
extinção  do  processo  sem  resolução  de  mérito,  por  ter  deixado  o
exequente/embargante transcorrer em aberto o prazo de 10 (dez) dias para
emendar a exordial e, não, tentar discutir a legitimidade do polo passivo da
execução,  tendo  em  vista  que  este  assunto  já  era  objeto  do  agravo  nº
0803433-63.2015.8.15.0000.

Pelo  princípio  da  unicidade/unirrecorribilidade,  cabe
apenas um recurso para cada decisão.

Não pode o embargante nessa altura,  querer discutir
por  meio  de  apelo  e  desses  embargos  um  tema  que  deveria  ter  sido
discutido por meio do instrumento (nº 0803433-63.2015.8.15.0000). Se não
houve a devida instrução do recurso com o mínimo das peças necessárias
e essenciais, não se pode permitir a eternização do tema por outras vias.
Permitir essa possibilidade, iria de encontro ao princípio constitucional
da coisa julgada, o que não seria crível

De fato, o julgamento final do instrumento poderia ter
mudado  todo  o  contexto  jurídico  dos  autos,  porém,  como  dito
anteriormente, o agravo sequer fora conhecido por não ter tido a devida
instrução por parte dos causídicos.

Devido  a  peculiaridade  do  caso,  e  ad  argumentandum
tantum, aponto  ainda,  que  a  condenação  honorária  foi  de  forma
desproporcional  e  desarrazoada,  e,  com  certeza,  teria  a  sua  devida
exclusão/redução por meio do agravo de instrumento. Ocorre que, a esta
altura,  não  é  mais  possível,  até  mesmo  para  que  não  haja  privilégios
processuais de uma parte em detrimento de outra, primeiro que a legislação
não permite e segundo porque não condiz com minha formação de justiça.
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Vejamos o organograma: 

                                                                          
                                                                            IMPOSSIBILIDADE
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AÇÃO DE EXECUÇÃO
0041027-29.2013.815.2001

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
Título nulo subscrito por pessoa que
 não possuía legitimidade

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Título nulo subscrito por pessoa que
 não possuía legitimidade

ACOLHIMENTO PARCIAL
Determinação de emendar a inicial
com o fim de incluir no polo passivo
 a sócia majoritária da empresa, bem
como a condenação de 15% de verba
 honorária 

Agravo de instrumento
 N° 0803433-63.2015.8.15.0000
Não conhecido por não ter
sido instruído com peças
 necessárias

       AGRAVO INTERNO
            DESPROVIDO

Não cumprimento da determinação
  Indeferimento da petição inicial

Apelação não conhecida por
ausência de dialeticidade - 
questionando os mesmos pontos
do agravo 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO



Os  meios  recursais  são  ferramentas  importantíssimas
que permitem às partes terem seus pleitos analisados por uma segunda vez,
no entanto,  os interessados devem observar requisitos mínimos para sua
interposição, não podendo o colegiado tomar para si a defesa de uma das
partes. 

Assim,  não  estando  presentes  no  acórdão  omissão,
obscuridade,  contradição  ou  erro  material,  requisitos  do  art.  1.022  do
CPC/2015, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 

Com  essas  considerações, REJEITO  OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.

Independente do trânsito em julgado, remeta-se cópia 
dos  autos  à  Douta  Procuradoria  de  Justiça  para  as

providências que entender necessárias.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 17 de
abril de 2018, o Exmo Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. Participaram
do julgamento, além da Relatora e do Presidente, o Exmo. Juiz Convocado
Ricardo Vital  de  Almeida.   Presente ao julgamento o  Exmo.  Dr.  Rodrigo
Marques da Nóbrega, representante da Procuradoria de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 19 de abril de
2018.
                                   

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                         RELATORA
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