
 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

DECISÃO MONOCRÁTICA   
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0008698-61.2006.815.0011
Origem : 11ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Embargantes: Phillipe Lázaro Xavier e outros
Advogada : Robérgia Farias Araújo da Nóbrega – OAB/PB nº 9.844
Embargados : Anderson Dantas Alves Souza e outros
Advogado : Severino de Azevedo Neto -  OAB/PB nº 1.986

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. AÇÃO  DE
ANULAÇÃO DE ESCRITURA C/C PREFERÊNCIA
DE  COMPRA.  DECADÊNCIA.  ACOLHIMENTO.
SENTENÇA  MANTIDA  NESTA  INSTÂNCIA
REVISORA.  MANEJO  DE  ACLARATÓRIOS.
INOVAÇÃO  RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.  PREJUDICIALIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 

- Não tendo sido a matéria debatida nos embargos,
objeto  de  discussão  anterior,  impossível  sua
apreciação nesta oportunidade.

-  É  vedada  no  sistema  processual  brasileiro  a
inovação  recursal,  não  merecendo  acolhida  os
embargos declaratórios que se baseiam em matéria
não aventada no recurso de apelação.
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-  O  art.  932,  caput,  do  Código  de  Processo  Civil,
autoriza  o  relator  proferir  julgamento  monocrático
diante de recurso manifestamente inadmissível.

Vistos.

Phillipe  Lázaro  Xavier  e  outros  interpuseram
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  fls. 189/191,  combatendo  o acórdão  de  fls.
180/187,  que, por votação unânime, negou provimento à  Apelação forcejada pelos
nominados recorrentes em desfavor de Ítalo Luan Xavier, Anderson Dantas Alves e
Alyne  Mylena  Dantas  Sousa,  na  presente  Ação  de  Anulação  de  Escritura  c/c
Preferência de Compra.

Em  suas  razões,  os  recorrentes,  sob  a  alegação  de
omissão, alegam que não foi mencionado o termo  a quo para contagem do prazo
decadencial, não servindo como tal o ajuizamento da ação. Outrossim, sustentam que
à  época  do  ajuizamento  da  ação  eram  incapazes,  não  correndo  para  eles  a
decadência, dos arts. 3º, 198, I e 208, todos do Código Civil. Por fim, pugnam, pelo
provimento do reclamo e o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões desnecessárias. 

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Em  rol  meramente  exemplificativo,  o  Código  de
Processo  Civil  estabelece  as  normas  regentes  da  boa-fé  processual  e  deveres
imputados aos litigantes,  com destaque para o disposto no art.  77,  do Código de
Processo Civil, abaixo reproduzido:
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Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são
deveres das partes, de seus procuradores e de todos
aqueles  que  de  qualquer  forma  participem  do
processo:
I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;
II - não formular pretensão ou de apresentar defesa
quando  cientes  de  que  são  destituídas  de
fundamento;
III - não produzir provas e não praticar atos inúteis
ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;
IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais,
de  natureza  provisória  ou  final,  e  não  criar
embaraços à sua efetivação;
V - declinar, no primeiro momento que lhes couber
falar nos autos, o endereço residencial ou profissional
onde  receberão  intimações,  atualizando  essa
informação  sempre  que  ocorrer  qualquer
modificação temporária ou definitiva;
VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de
bem ou direito litigioso.
§1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá
qualquer das pessoas mencionadas no  caput  de que
sua conduta poderá ser punida como ato atentatório
à dignidade da justiça.
§  2º  A  violação  ao  disposto  nos  incisos  IV  e  VI
constitui  ato  atentatório  à  dignidade  da  justiça,
devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais,
civis  e  processuais  cabíveis,  aplicar  ao  responsável
multa de até vinte por cento do valor da causa, de
acordo com a gravidade da conduta.
§ 3º Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a
multa prevista no § 2º será inscrita como dívida ativa
da União ou do Estado após o trânsito em julgado da
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decisão  que  a  fixou,  e  sua  execução  observará  o
procedimento da execução fiscal,  revertendo-se aos
fundos previstos no art. 97.
§ 4º A multa estabelecida no § 2º poderá ser fixada
independentemente da incidência das previstas nos
arts. 523, § 1º, e 536, § 1º.
§  5º  Quando  o  valor  da  causa  for  irrisório  ou
inestimável,  a  multa  prevista  no  §  2º  poderá  ser
fixada  em  até  10  (dez)  vezes  o  valor  do  salário-
mínimo.
§  6º  Aos  advogados  públicos  ou  privados  e  aos
membros  da  Defensoria  Pública  e  do  Ministério
Público  não  se  aplica  o  disposto  nos  §§  2º  a  5º,
devendo  eventual  responsabilidade  disciplinar  ser
apurada  pelo  respectivo  órgão  de  classe  ou
corregedoria, ao qual o juiz oficiará.
§ 7º Reconhecida violação ao disposto no inciso VI, o
juiz  determinará  o  restabelecimento  do  estado
anterior, podendo, ainda, proibir a parte de falar nos
autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da
aplicação do § 2º.
§ 8º O representante judicial da parte não pode ser
compelido a cumprir decisão em seu lugar.

Entre esses preceitos,  encontra-se a impossibilidade
de  se  promover  inovação  recursal,  assim  redigido  no  art.  1.014,  do  Código  de
Processo Civil, mas estendido, registre-se, às disposições gerais dos recursos:

Art.  1.014. As  questões  de  fato,  não  propostas  no
juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se
a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de
força maior.
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Nesse passo, entende-se por inovação todo elemento
que pode  servir  de  base  para  decisão  do  tribunal,  não  arguido  ou  discutido  no
processo, durante o seu trâmite, com  exceção de estar provado o motivo de força
maior ou quando se tratar de matéria de ordem pública, exemplificado no art. 337, da
Codificação em foco.

Com isso, respeita-se também o princípio do duplo
grau de jurisdição,  a  segurança jurídica e a estabilidade processual,  não trazendo
surpresas para a parte contrária, que deve ter ciência do que rebater. 

Na hipótese vertente, sem muito esforço, vê-se que a
tese carreada pelos embargantes, de que não correra prazo decadencial em virtude
de  serem  menores,  é  inovadora,  pois  sequer  mencionada  no  apelatório  por  si
manejado.

Ainda que assim não fosse,  o dever de antecipar o
valor do depósito, como mencionado no julgamento do Juiz de Direito substituto, Dr.
Tércio Chaves de Moura, não foi atendido pelo representante dos então insurgentes,
obrigação que lhe competia realizar. Por ocasião do acórdão, proferiu-se o seguinte às
fls. 184/185:

Visando rebater a decadência, declina ainda a parte
autora  que  o  negócio  jurídico  deve  ser  anulado,
porque não houve intimação para compra do bem
imóvel, por não observância ao previsto no art. 166,
V,  do  Código  Civil,  quando “for  preterida  alguma
solenidade que a lei  considere essencial para a sua
validade”. 
Sem  delongas,  não  prospera  seu  inconformismo,
conquanto  o  ajuizamento  da  demanda  confirma  o
conhecimento do fato, que, ressalta-se não realizou o
depósito  prévio  exigido  pela  norma  da  quantia
dispendida  pelos  apelados  para  realização  do
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negócio  jurídico  impugnado,  sendo  tal  iniciativa
obrigação  que  lhe  competia,  para  o  exercício  do
direito de preferência.
De  bom  alvitre  consignar  trecho  do  parecer
ministerial, de fl. 151, que bem define a situação:
Ademais,  em  sendo  o  depósito  do  valor
correspondente à alienação condição específica para
o exercício do direito de preferência,  que caducou,
falta aos autores interesse de agir para a continuação
da  presente  demanda.  Mesmo  porque  a  ação  de
anulação de escritura de compra e venda não pode
subsistir se não há possibilidade de adjudicação do
imóvel de cujas frações ideais são proprietários em
regime  condominial,  restando-lhes  tão  somente  a
opção da ação de dissolução de condomínio, que já
tramita nos autos em apenso.

Passível  de  rejeição  este  recurso,  como  bem  já  se
pronunciou  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  inclusive  se  reportando  no  primeiro
julgado à DECADÊNCIA:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  RECURSO
ESPECIAL.  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE  NÃO  VERIFICADAS.
DECADÊNCIA. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1  –  Ausentes  quaisquer  dos  vícios  ensejadores  dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente
da irresignação, que objetiva não suprimir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
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2 – As questões de ordem pública, embora passíveis
de  conhecimento  de  ofício  nas  instâncias
ordinárias,  necessitam  observar  o  requisito  do
prequestionamento  na  via  do  recurso  especial.
Inovação  de  tese  recursal  suscitada  apenas  em
embargos  de  declaração,  incompatível  com  a
preclusão.
3 – Embargos de declaração rejeitados. (STJ; Edcl no
REsp  1545840/SC;  Embargos  de  Declaração  no
Recurso Especial nº 2015/0185398-3; Terceira Turma;
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; DJ 23/05/2017 e
DJE 30/05/2017) – destaquei.

Orientação seguida pelos demais Tribunais pátrios:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA
DE  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE
OU  ERRO  MATERIAL.  EFEITO  MODIFICATIVO.
INADMISSIBILIDADE.  QUESTÃO  NÃO
SUSCITADA  NAS  RAZÕES  RECURSAIS.
INOVAÇÃO  RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.  Os
embargos declaratórios têm como escopo aperfeiçoar
as  decisões  judiciais  eivadas  de  omissões,
obscuridades  ou  contradições,  ou,  ainda,  para
corrigir  erro  material,  sendo  defeso  o  seu  manejo
para  o  reexame  do  julgado,  com  modificação  das
conclusões  que  não  decorram  direta  e
inevitavelmente das questões novas trazidas com o
fito  de  sanar  o  vício  apontado.  Não  é  possível  a
apreciação, em sede de embargos de declaração, de
questão que não foi  suscitada nas razões recursais,
posto que vedada a inovação recursal. (TJMG; EDcl
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1.0024.06.098920-9/002;  Rel.  Des.  José  de  Carvalho
Barbosa; Julg. 23/03/2017; DJEMG 31/03/2017).

E,

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INOVAÇÃO
RECURSAL.  INADMISSIBILIDADE. A alegação  de
questão apenas em sede de embargos de declaração
configura  inovação  recursal  inadmissível.  Se  a
questão  não  foi  alegada  oportunamente  o  seu  não
enfrentamento  não  configura  omissão,  pois  o
magistrado  não  está  obrigado  a  analisar  teses  ou
argumentos que não foram anteriormente deduzidos
pelas  partes.  Pré-questionamento.  Alguma  das
hipóteses  do  art.  1.022  do  CPC/2015 deve  estar
presente  para  o  acolhimento  dos  embargos  de
declaração,  mesmo considerando que o objetivo da
parte  seja  o  de  pré-questionamento  da  matéria.
Embargos  de  declaração  rejeitados.  (TJRS;  EDcl
0001555-52.2017.8.21.7000;  Passo  Fundo;  Décima
Nona  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Marco  Antonio
Angelo; Julg. 09/03/2017; DJERS 14/03/2017) .

Aliás,  Luiz Guilherme Marinoni,  sobre  o  assunto,
leciona:  O  seu  objetivo  é  permitir  o  aperfeiçoamento  da  decisão,  saneando  seus
eventuais defeitos (obscuridade, contradição e omissão). Realmente, se a função dos
embargos de declaração é subsidiária, visando somente aperfeiçoar a decisão, não se
pode  autorizar  que,  por  meio  desde  caminho,  obtenha  a  parte  a  modificação
substancial da decisão impugnada (In. Manual do Processo de Conhecimento, 5ª ed.,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 559)

Desta feita, tendo em vista que a tese acima relatada
não foi objeto de insurreição no apelo anteriormente interposto pelo embargante, não
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sendo permitido inovar nas razões dos embargos de declaração, não se tem que falar
em omissão. Prejudicadas, também, as insurreições alusivas ao prequestionamento. 

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

P. I.

João Pessoa, 02 de abril de 2018.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
            Desembargador

       Relator
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