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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  DE  ELENEIDE 
FERNANDES  BARBOSA.  PEDIDO  DE  REFORMA 
DO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA 
MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO  DOS 
ACLARATÓRIOS. 

É de se rejeitar os embargos de declaração que visam 
rediscutir  a  matéria  julgada  ou  quando  inexiste 
qualquer eiva de omissão, obscuridade ou contradição 
porventura apontada.

DECLARATÓRIOS  OPOSTOS  POR  FRANCISCO 
HÉLIO  BEZERRA  LAVÔR.  PROVIMENTO  DO 
APELATÓRIO,  COM A SUA EXCLUSÃO DA LIDE. 
AUSÊNCIA  DE  CONDENAÇÃO  DO  EMBARGADO 
EM  CUSTAS  PROCESSUAIS  E  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  OMISSÃO  VERIFICADA. 
ACOLHIMENTO PARCIAL DO EMBARGOS. 

Os embargos de declaração previstos  no art.  535 e 
seguintes do Código de Processo Civil podem conter 
efeito infringente, quando o vício a ser sanado tenha 
como consequência lógica a modificação do resultado 
do julgamento embargado, como ocorreu na espécie. 
Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

“A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de  
declaração  é  medida  excepcional,  cabível  apenas  
naquelas  situações  em  que,  sanada  a  omissão,  
contradição  ou  obscuridade,  a  alteração  do  julgado  
seja  consequência  natural  da  correção  então  



efetuada.” (STJ. EDcl no AgRg no Resp 1075738 / SP. Rel.
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 Min. Vasco Della Giustina, Des. Convocado do TJRS. J. em 
12/04/2012).

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.  
INEXISTÊNCIA.  DEVIDO  ENFRENTAMENTO  DAS 
QUESTÕES  RECURSAIS.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO 
FISCAL.  RECONHECIMENTO  DA  ILEGITIMIDADE 
PASSIVA  DO  EXECUTADO.  NECESSIDADE  DE 
CONDENAÇÃO  EM  HONORÁRIOS  DA  PARTE 
EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação  
jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com 
enfrentamento  e  resolução  das  questões  abordadas  no 
recurso.
2. O STJ entende que cabe imposição do pagamento de  
verba  sucumbencial  à  parte  que  deu  causa  ao  feito.  
Ocorre, portanto, aplicação do princípio da causalidade 
em consonância com o princípio da sucumbência.
3.  Uma  vez  acolhidos  os  embargos  à  execução  para 
reconhecer a ilegitimidade passiva do INSS, conforme 
preconizado  em  iterativa  jurisprudência  desta  Corte,  
deu-se ensejo à condenação impugnada.
Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  REsp  1263049/RS,  Rel.  Ministro  HUMBERTO 
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  12/06/2012,  DJe 
18/06/2012)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,   REJEITAR  os  embargos  opostos  por 
Elineide  Fernandes  Barbosa  e  ACOLHER,  EM  PARTE,  os  declaratórios 
manejados Francisco Hélio Bezerra Lavôr.

RELATÓRIO

Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos,  respectivamente,  por 

Francisco  Hélio  Bezerra Lavôr e  Elineide  Fernandes  Barbosa em  face  do 

acórdão de fls. 329/340, que deu provimento ao apelo do primeiro embargante, para 

excluí-lo da lide, e proveu, em parte, o recurso apelatório da segunda recorrente,  

modificando  a  sentença  apenas  no  tocante  à  suspensão  da  exigibilidade  do 

pagamento da sucumbência em face da gratuidade judiciária deferida a seu favor. 

Em  suas  razões,  o  embargante  Francisco  Hélio  Bezerra  Lavôr,  às 

fls.342/343, pede a reforma do decisum combatido, uma vez que, inobstante prover 
Desembargador José Ricardo Porto
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o seu apelo para excluí-lo da lide, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva, deixou 

de condenar o embargado em custas processuais e honorários advocatícios. 

Ademais, pugna para se dê provimento ao apelo de Elineide Fernandes 

Barbosa, com o fim de reformar a sentença de primeiro grau “  e a contrição seja  

mantida  para  garantir  o  cumprimento  da condenação que foi  imposta  ao menor  

impúbere...”. 

Ante o exposto, requer o acolhimento dos seus aclaratórios. 

Às fls. 348/349, a embargante Elineide Fernandes Barbosa pede, em 

suma,  a  reforma do decisório  recorrido,  com a improcedência dos embargos de 

terceiros e que o embargado seja condenado em custas processuais e honorários 

advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por Matheus Meda Guedes, pela rejeição 

dos declaratórios. 

É o relatório.
VOTO

De início, cumpre mencionar que, segundo o rol taxativo do art. 535 do 

Código  de  Processo  Civil,  os  Embargos  Declaratórios  só  são  cabíveis  quando 

houver no decisório vergastado obscuridade, contradição ou omissão.

É necessário, portanto, para o seu acolhimento, a presença de algum 

desses pressupostos, de sorte que inexistindo tais vícios, a sua rejeição é medida 

que se impõe.

 Neste sentido:

“A tarefa do tribunal nos EDcl é a de suprir a omissão  
apontada  ou  de  dissipar  a  dúvida,  obscuridade  ou 
contradição  existente  no  acórdão.  Não  é  sua  função  
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responder  a  consulta  ou  questionário  sobre  meros  
pontos de fato” (RTJ 103/269).

Pois  bem,  inicialmente,  com  relação  aos  embargos  opostos  por 

Elineide Fernandes Barbosa verifica-se que não aduz a presença de qualquer dos 

requisitos essenciais à propositura desta estreita via recursal,  previstos no art. 535 

do CPC, pelo que a rejeição é medida que se impõe. 

Com  efeito,  analisando  o  seu  recurso,  verifico  que  a  embargante 

apenas intenta o rejulgamento do feito, porquanto pugna, tão somente, pela reforma 

do acórdão, com a improcedência dos embargos de terceiros, o que é vedado em 

sede de embargos de declaração. 

Por outro lado, no que pertine ao recurso apresentado por Francisco 

Hélio Bezerra Lavôr, cumpre acolhê-lo, em parte. 

O embargante requer a modificação do julgado, ao argumento de que, 

como  o  seu  recurso  apelatório  foi  provido,  para  excluí-lo  da  lide,  deveria  o 

embargado ser condenado nas custas processuais e honorários de sucumbência, 

tendo em vista que saiu vencido na hipótese. 

Pugna, ainda, para se dê provimento ao apelo de Elineide Fernandes 

Barbosa, com o fim de reformar a sentença de primeiro grau “  e a constrição seja  

mantida  para  garantir  o  cumprimento  da condenação que foi  imposta  ao menor  

impúbere...”. 

Ora,  com relação a este último argumento, o recorrente não alegou 

qualquer  omissão,  obscuridade  ou  contradição  essencial  ao  acolhimento  do  seu 

pleito.  Assim,  verifico  que  sua  intenção  é  a  reanálise  da  matéria  de  mérito  da 

celeuma, inadmissível nos declaratórios. 

Desembargador José Ricardo Porto
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Todavia,  no  que pertine  à condenação do embargado aos ônus da 

sucumbência, assiste-lhe razão. 

Destaco, por oportuno, que os embargos de declaração podem conter 

efeito modificativo, quando o vício a ser sanado tenha como consequência lógica a 

modificação  do resultado  do  julgamento  embargado,  não se  confundindo  com o 

recurso previsto no art. 530 do mesmo diploma legal (Embargos Infringentes).

Nesse sentido, colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO 
REGIMENTAL.  EFEITOS  INFRINGENTES.  
POSSIBILIDADE.  PROCESSUAL  CIVIL  E 
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI N.º 8.213/91,  
COM  A  REDAÇÃO  DA  LEI  N.º  9.032/95.  BENEFÍCIO 
CONCEDIDO  EM  DATA  ANTERIOR  À  NOVA 
LEGISLAÇÃO.  MAJORAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  
ORIENTAÇÃO  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  
REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de 
declaração  é  medida  excepcional,  cabível  apenas 
naquelas  situações  em  que,  sanada  a  omissão,  
contradição ou obscuridade, a alteração do julgado seja  
consequência natural da correção então efetuada. 
(...)
5.  Embargos  de  declaração  acolhidos,  com  efeitos  
infringentes,  para  negar  provimento  ao  recurso  especial.”  
(STJ. EDcl no AgRg no Resp 1075738 / SP. Rel. Min. Vasco  
Della  Giustina,  Des.  Convocado  do  TJRS.  J.  em 
12/04/2012). Grifei.

Com base nessa premissa, passo ao exame do pleito recursal. 

De  fato,  segundo  a  jurisprudência  pátria,  quando  é  acolhida  a 

preliminar  de  ilegitimidade  passiva,  a  parte  que  demandou  em  face  da  pessoa 

errada  deve  responder  pelo  ônus  sucumbencial,  por  respeito  ao  princípio  da 

causalidade, vejamos: 
PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  LEGAL.  
ART.  557,  §  1º,  CPC.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  
EXECUÇÃO  FISCAL.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE  ACOLHIDA.  CONDENAÇÃO  EM 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  CABIMENTO.  AGRAVO 
Desembargador José Ricardo Porto
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DESPROVIDO. 1. A decisão agravada foi prolatada a teor  
do disposto no artigo 557 do código de processo civil, bem 
como em conformidade com a legislação aplicável à espécie  
e  amparado  em  Súmula  ou  jurisprudência  dominante  do 
tribunal ou dos tribunais superiores. 2. O Superior Tribunal  
de justiça consolidou entendimento no sentido de que o  
acolhimento da exceção de préexecutividade, para o fim  
de  declarar  a  ilegitimidade  passiva  ad  causam  do 
excipiente, torna cabível a fixação de verba honorária. 3.  
O agravante não trouxe nenhum elemento capaz de ensejar  
a  reforma do decisum,  limitando-se a  mera reiteração do  
quanto já expedido nos autos, sendo certo que não aduziu  
qualquer  argumento  apto  a  modificar  o  entendimento  
esposado na decisão ora agravada. 4. Agravo desprovido.  
(TRF  3ª  R.;  AL-AI  0008312-23.2012.4.03.0000;  Terceira  
Turma;  Relª  Desª  Fed.  Diva  Prestes  Marcondes  Malerbi;  
Julg. 07/08/2014; DEJF 18/08/2014; Pág. 994)

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE  –  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  –  
ACOLHIMENTO  –  CONDENAÇÃO  EM  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRECEDENTES.
1. A agravante defende a tese de ser incabível a fixação de  
honorários sucumbenciais no caso em tela, tendo em vista  
que a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade 
e excluiu o agravado do pólo passivo da relação processual  
não extingue o feito.
2.  A  despeito  de  ser  a  exceção  de  pré-executividade  
mero incidente ocorrido no processo de execução, na  
hipótese,  o seu acolhimento para o fim de declarar  a  
ilegitimidade passiva ad causam dos recorrentes torna 
cabível a fixação de verba honorária.
3.  O entendimento desta Corte segue a orientação no  
sentido de que cabe a  condenação  ao  pagamento  de  
honorários advocatícios na hipótese em que a exceção 
de pré-executividade é acolhida, ainda que não ocorra a  
extinção completa da execução.
Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  REsp  1134076/SP,  Rel.  Ministro  HUMBERTO 
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe  
29/10/2009)

APELAÇÃO  CÍVEL.  Pedido  formulado  nos  embargos  à 
execução  julgado  procedente. Reconhecimento  da 
ilegitimidade  do  embargante  para  figurar  no  polo  
passivo das execuções, ante o reconhecimento de fraude 
em sua inclusão no contrato social da empresa-executada.  
Condenação  da  embargada  ao  pagamento  dos  ônus 
sucumbenciais. Possibilidade. Fazenda Pública que deu 
causa ao ajuizamento dos embargos. Prévia pretensão de 
reconhecimento  da  fraude  em  sede  de  exceção  de  pré-
executividade impugnada pela exequente. Fazenda Pública,  

Desembargador José Ricardo Porto
 7



Embargos de Declaração nº 0109878-57.2012.815.2001

ademais,  que  constesta  o  mérito  dos  embargos.  
Sucumbência  que lhe  deve ser  debitada.  Precedentes  do 
STJ e desta corte. Pretensão de redução do valor fixado a  
título  de  honorários  advocatícios.  Possibilidade.  Redução 
para patamar condizente com as com as peculiaridades do  
caso concreto.  Art.  20,  § 4º,  do CPC. Apelo parcialmente  
provido.  (TJPR;  ApCiv  1204891-2;  Londrina;  Terceira  
Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Fernando Antônio Prazeres;  
DJPR 18/08/2014; Pág. 70)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
DE  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  SEGUNDA  FASE.  
VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA.  
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.  
SÚMULA  7/STJ.  ENCARGOS  SUCUMBENCIAIS.  
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303/STJ.
1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o  
acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com 
clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.
2.  A análise  das razões  recursais,  quanto  à  ilegitimidade  
passiva  da  recorrente,  demanda  o  reexame  do  contexto  
fático-probatório,  o  que  é  inviável  em  sede  de  recurso  
especial diante do que dispõe a Súmula n.º 7/STJ.
3. O princípio da sucumbência, insculpido no art. 20 do  
CPC,  está  umbilicalmente  ligado  ao  princípio  da  
causalidade,  segundo o qual  aquele  que deu causa à  
instauração do processo deve arcar com as despesas  
dele decorrentes.
4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos  
novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram 
a decisão agravada.
5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg  no  REsp  1280289/MG,  Rel.  Ministro  PAULO  DE 
TARSO SANSEVERINO,  TERCEIRA TURMA,  julgado  em 
05/06/2014, DJe 17/06/2014)

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.  
INEXISTÊNCIA.  DEVIDO  ENFRENTAMENTO  DAS 
QUESTÕES  RECURSAIS.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO 
FISCAL.  RECONHECIMENTO  DA  ILEGITIMIDADE 
PASSIVA  DO  EXECUTADO.  NECESSIDADE  DE 
CONDENAÇÃO  EM  HONORÁRIOS  DA  PARTE 
EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação  
jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com 
enfrentamento  e  resolução  das  questões  abordadas  no 
recurso.
2. O STJ entende que cabe imposição do pagamento de  
verba  sucumbencial  à  parte  que  deu  causa  ao  feito.  
Ocorre, portanto, aplicação do princípio da causalidade 
em consonância com o princípio da sucumbência.

Desembargador José Ricardo Porto
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3.  Uma  vez  acolhidos  os  embargos  à  execução  para 
reconhecer a ilegitimidade passiva do INSS, conforme 
preconizado  em  iterativa  jurisprudência  desta  Corte,  
deu-se ensejo à condenação impugnada.
Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  REsp  1263049/RS,  Rel.  Ministro  HUMBERTO 
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe  
18/06/2012)

Assim, concebo que o acórdão combatido incorreu em omissão com 

relação à ausência de condenação do embargado aos ônus da sucumbência, cujo 

saneamento terá como consequência lógica a modificação do julgado.

Com  essas  considerações,  REJEITO  os  embargos  opostos  por 
Elineide  Fernandes  Barbosa.  Ato  contínuo,  ACOLHO,  EM  PARTE,  os 
declaratórios  de  Francisco  Hélio  Bezerra  Lavôr,  a  fim  de  sanar  a  omissão 

verificada e modificar o acórdão combatido, no sentido de condenar o embargado 

em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, do CPC, mantendo inalterados os 

demais termos da decisão refutada. 

É como voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Sr.  Desembargador  Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque. Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. 
Sr.  Des.  Leandro  dos  Santos  e  o  Exmo.  Sr.  Des.   Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque.

Presente  à  sessão  a  Promotora  de  Justiça  convocada,  Drª.  Vanina 
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível 
“Desembargador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, em João Pessoa, 05 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 09 de setembro de 2014

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

 J /02
R/12-R
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