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PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
OMISSÃO  NO JULGADO. VÍCIO  INEXISTENTE. 
SENTENÇA  CITRA  PETITA.  NULIDADE 
RECONHECIDA  DE  OFÍCIO.  APLICAÇÃO  DO  ART. 
HYPERLINK  515  DO  CPC. IMPOSSIBILIDADE. 
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.

− Não  se  pode  entender  que  o  art.  515,  §  1º,  CPC, 
autoriza o órgão ad quem, no julgamento da apelação, a 
'completar'  a  sentença de primeiro grau,  acrescentando-
lhe novo(s) capítulos(s), quando esta é citra petita, como 
nos caso dos autos.

- O STJ tem entendimento pacífico de que os embargos 
declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só 
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serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum 
dos vícios que ensejariam o seu manejo (omissão, 
obscuridade ou contradição).

V I S T O S , relatados e discutidos os autos acima 
referenciados.

A C O R D A  a Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar  os  embargos 
declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, fls. 263/266, opostos 
por Severino Ramos Cordeiro, contra os termos do acórdão, fls. 249/255, que 
declarou nula  a  sentença  de  1º  em razão  do  vício  citra  petita nos  autos  da 
Cautelar  Antecipativa de  Provas  por ele  ajuizada em face do Município  de 
Pitimbu.

O embargante alega que a decisão não apreciou todos os 
pontos e questões suscitadas no apelo.

Afirma que o retorno dos  autos  ao  primeiro  grau para 
reapreciação da matéria pode prejudicá-lo, notadamente por contar com mais 
de 72 (setenta e dois) anos e ser portador de doença cardíaca.

Requer, por fim, sejam acolhidos os embargos, a fim de 
que  o  acórdão  seja  revogado  e  todos  os  pontos  apreciados  por  este  órgão 
judicial, nos termos do art. 515 do CPC.

É o relatório.

V O T O

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  – 
Relatora
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Os embargos devem ser rejeitados, pois não buscam sanar 
quaisquer vícios existentes no acórdão, mas simplesmente rediscutir matéria já 
julgada, o que é inadmissível nesta via.

Em conformidade com a sistemática recursal estabelecida 
pelo art. 535 do CPC, os embargos de declaração somente são cabíveis quando 
“houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição” ou “for omitido 
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal”.

Alega a embargante  que  este  órgão  judicial  deve  se 
pronunciar  sobre  todos  os  pontos  suscitados,  não  devendo  ser  mantida  a 
decisão que anulou a sentença de 1º grau.

Partindo desse delineamento normativo, em paralelo com 
o teor do que restou julgado no decisum ora fustigado, verifica-se, de forma 
cristalina, não padecer de nenhuma mácula relativamente aos pontos 
levantados.

Ademais, não se pode entender que o  art.  515, § 1º, do 
CPC, autoriza o órgão ad quem, no julgamento da apelação, a 'completar'  a 
sentença de primeiro grau, acrescentando-lhe novo(s) capítulos(s), quando esta 
é citra petita, como nos caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  A PENHORA.  NULIDADE  DA 
SENTENÇA.  OCORRÊNCIA.  JULGAMENTO  CITRA  PETITA. 
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO, SUSCITADA DE 
OFÍCIO.  SENTENÇA CASSADA.  O  vício  que  atinge  a  sentença, 
resultante do silêncio quanto a questão expressamente suscitada pelo 
auto, na peça exordial, faz operar a decisão  citra petita e, por isso, 
deve ser anulada, não podendo o Tribunal sanar o vício, com esteio 
no efeito devolutivo assegurado pelo art.    515, § 1º, do CPC  , quando 
inexistiu sequer início de apreciação da  matéria pelo juízo a quo.. 
Preliminar  de  nulidade  do  julgamento,  por  vício  citra  petita, 
suscitada  de  ofício,  acolhida.  Sentença  cassada.  (TJMG;  APCV 
1.0625.09.097186-6/001; Rel. Des. Luiz Artur Hilário; Julg. 29/04/2014; 
DJEMG 08/05/2014) 
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Como cediço, a sentença citra petita é nula, por não guardar  
a devida correlação entre o pedido e o provimento judicial. Tal vício não se convalida,  
devendo  ser  proferida  outra  sentença  que  complete  a  prestação  jurisdicional 
reclamada,  não  havendo  como  prosperarem  as  alegações  dos  embargos 
declaratórios  que  pretendem  o  exame  das  questões  não  analisadas  nesta 
instância. 

Ora, a nulidade em questão é passível  de conhecimento 
pelo  tribunal,  inclusive  de  ofício,  tendo  em  vista  tratar-se  de  matéria 
processual, de ordem pública, que, como se sabe, pode (e deve) ser conhecida 
de  ofício  em  qualquer  momento  ou  grau  de  jurisdição,  encontrando-se  na 
profundidade do efeito devolutivo. 

Quanto  ao  reconhecimento  do  prequestionamento 
requerido pelo embargante, frise-se que, mesmo nesta hipótese, é necessário 
que o julgado padeça de um dos vícios elencados no art. 535 do Código de 
Processo Civil.

Neste sentido, julgado do STJ:

"Mesmo nos embargos de Declaração com fim de prequestionamento, 
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC 
(obscuridade, duvida, contradição, omissão e, por construção 
pretoriano integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não 
é meio hábil ao reexame da causa”   (REsp 11 465-0-SP, Rel. Min. 
Demócrito Reinaldo, in Theotônio Negrão, op. cit. nota ao art. 535).

Com essas considerações, REJEITO OS EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS.

É como voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 26 de 
agosto de 2014, conforme Certidão do julgamento de f. 269. Participaram do 
julgamento, além desta relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (juiz 
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convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides) eo 
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Sr. Dr. Amadeus 
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.  

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 28 de agosto de 
2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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