
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Processo nº 0006265-84.2013.815.2001)
RELATOR: Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
1) EMBARGANTE: Maria Sans-Gene Cavalcanti de Mello e outros
ADVOGADOS: Rinaldo Mousalas de Souza e Silva – OAB/PB 11.589 e outros
2) EMBARGANTE: Tarciso Cavalcanti de Mello 
ADVOGADOS: João Otávio Terceiro Neto Bernardo de Albuquerque – OAB/PB 

19.555
EMBARGADO: Estação Rodoviária de João Pessoa
ADVOGADOS: Fábio Brito Ferreira – OAB/PB 9.672 e outros

Processual  Civil  –  Embargos  de  Declaração.  Rediscussão  de
matéria  já  apreciada.  Inexistência  de  ponto  ambíguo,  obscuro,
contraditório  ou  omisso.  Ausência  de  argumentos  capazes  de
infirmar os fundamentos da decisão embargada. Rejeição.

- Não  havendo  ambiguidade,  obscuridade,  contradição  ou
omissão,  a  serem  sanados,  rejeitam-se  os  embargos  de
declaração,  mormente  porque  as  questões  levantadas  apenas
demonstram  a  relutância  da  parte  em  instaurar  uma  nova
discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos em que são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios,
nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Cuida  a  espécie  de  embargos  de  declaração  interpostos  por
Maria Sans-Gene Cavalcanti  de Melo e outros (fs.  652/688 – Vol.  III)  e  Tarciso
Cavalcanti de Mello (fs. 727/732 – Vol. III), contra a decisão proferida por esta Egrégia
Câmara (fs. 627/648 – Vol. II), via da qual, à unanimidade, não conheceu do agravo
interno interposto pelos ora Embargantes e manteve a decisão agravada (fs. 497/503-v
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– Vol. II), que nos termos do art. 557 do CPC/1973, vigente à época, negou seguimento
ao recurso voluntário, por considerá-lo manifestamente improcedente e em confronto
com Jurisprudência do STJ.

Em suas razões recursais, tanto Maria Sans-Gene Cavalcanti de
Melo  e outros,  quanto Tarciso Cavalcanti  de  Mello,  embora  nesta  fase processual,
representados por advogados distintos, sustentam que o princípio da dialeticidade fora
respeitado.

Alegam que  além de  demonstrarem que  não  seria  o  caso  de
julgamento singular, restou evidente que os fundamentos da decisão, que levaram a
conclusão pelo desprovimento do apelo, não tinham consistência e merecia reforma.

Argumentam  que,  que  o  recurso  de  apelação  deferia  ser
submetido ao colegiado, ante a diversas questões de fato e de direito que permeavam
a lide.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos
de Declaração para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive para fins de
prequestionamento.

Sem preparo, nos termos do artigo 1.0231, caput, do NCPC/2015.

Em homenagem ao princípio do contraditório, foi determinada a
intimação do embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias (f.
736 – Vol. III).

Contrarrazões  pela  manutenção  da  decisão  embargada  (fs.
738/752 e 756/770 – Vol. III).

Instada a se pronunciar,  a douta Procuradoria-Geral  de Justiça
opina pela rejeição dos embargos (fs. 791/796 – Vol. III).

No essencial, é o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Os embargos não merecem acolhida.

Insta esclarecer, a princípio, que os embargos de declaração por
tratar-se  de  via  de  integração  do  julgado,  constituem-se  de  rígidos  contornos
processuais, consoante disciplinamento imerso no art.  1.0222 do NCPP/2015, têm o

1NCPC/2015 – Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida 
ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

2NCPC/2015 – Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 
requerimento;
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desígnio de esclarecer a sentença ou acórdão, complementando-os quanto a eventuais
pontos  ambíguos,  obscuros,  contraditórios  ou  omissos,  não  se  prestando,  pois,  a
reabrir oportunidade de rediscutir a causa, tampouco se qualificando como instrumento
apto a ensejar a revisão da decisão por não ter satisfeito as expectativas de qualquer
das partes.

Portanto,  os  Embargos  de  Declaração  estão  limitados  a  sanar
vício detectado na decisão judicial, para fins de resguardar o próprio direito das partes
a uma apreciação fundamentada e coerente com os limites do caso levado ao Poder
Judiciário, tudo em observância ao artigo 5º, XXXV3, e 93, IX4, ambos da Constituição
da República de 1988, e do artigo 115 do NCPC/2015.

Na linha aqui  destacada,  Nelson Nery Júnior e Rosa Maria  de
Andrade Nery6 explicitam que:

Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa, ou, ainda, de
aclará-la,  dissipando  obscuridades  ou contradições.  Não  têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm
caráter  substitutivo,  modificador  ou  infringente  do  julgado  (nesse
sentido,  os  embargos  têm  sido  recebidos  pela  jurisprudência  como
agravo interno).

[…].

Somente  quando  destinados  a  atacar  um  dos  vícios  apontados  na
norma ora comentada, ou para corrigir erro manifesto de tempestividade
do recurso ou do preparo, é que são admissíveis os EDcl.

Volvendo  aos  autos,  da  análise  da  decisão  embargada,  não
verificamos qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, nem mesmo

III – corrigir erro material.

3CF – Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[…];

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

4CF – Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 
Magistratura, observados os seguintes princípios: 

[…];

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias 
partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à 
intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

5NCPC/2015 – Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

6(in Comentários do Código Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. 2ª Tiragem. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 2.120-2.121)
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erro material que eventualmente justifique a interposição do presente recurso.

Em  verdade,  depreende-se  das  razões  dos  embargos,  que  o
cerne da controvérsia habita no desagrado dos ora embargantes com o deslinde do
processo,  eis  que,  apesar  de  alegarem a  existência  de  vício,  dita  proposição  não
merece consideração, pois os argumentos utilizados para tanto se limitam a repercutir
a contenda de matéria já julgada.

Como é cediço, nos termos do art. 1.0237 do NCPC, a indicação
do ponto ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso no decisum objurgado é condição
sine qua non para que os embargos sejam conhecidos.

Da crítica percuciente dos autos, entretanto, percebe-se que ao
contrário do que alegam os embargantes, o então Relator evidenciou, de forma clara,
os motivos pelos quais negou seguimento ao recurso voluntário.

Evitando-se  tautologia  desnecessária,  transcreve-se  fragmentos
do acórdão que não conheceu do agravo interno interposto pelos ora Embargantes e
manteve a decisão agravada (fs. 627/628, 632/635, 637 e 647 – Vol. III): 

[…]  “AGRAVO  INTERNO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.  RECURSO  QUE
NÃO  HOSTILIZA  QUALQUER  HIPÓTESE  AUTORIZADORA  DO
JULGAMENTO  MONOCRÁTICO.  INSURREIÇÃO  QUE  NÃO
CONSTITUI  MEIO  IDÔNEO  PARA  VEICULAR  DISCUSSÃO
MERITÓRIA,  MAS  PARA  MOSTRAR  A  DESARMONIA  DO
PROVIMENTO UNIPESSOAL COM AS PREVISÕES DOS ARTS.
557,  CAPUT,  E  §1º-A,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  DESATENDIMENTO.  NÃO
CONHECIMENTO.

1. O agravo interno é  recurso de fundamentação vinculada,  pois
se cinge estritamente  a  explicitar  o desencontro entre  a  decisão
monocrática e as hipóteses do CPC que autorizam a lavratura de
provimentos unipessoais. Em suma, no agravo interno a parte tem
o  dever,  o  ônus  de,  ao  manejá-lo,  desenvolver  raciocínio  claro,
preciso  e  cartesiano,  tendente  a  demonstrar  que  o  provimento
vergastado não poderia ter sido lavrado de forma monocrática, por
não  se  encaixar  nas  previsões  do  art.  557,  caput,  e  §  1º-A,  do
Código de Processo Civil.

2. Não  é  propriamente  o  mérito  da  decisão  monocrática  que  é
desafiado  pelo  agravo  interno,  mas  a  subsunção,  o  encaixe,  o
ajuste do conteúdo às disposições do art. 557, caput, e § 1º-A, do
Código de Processo Civil, razão pela qual não deve ser conhecido
o recurso quando o agravante se desgarra desse aspecto formal,
descumprindo flagrantemente o disposto no art. 514, inciso II,  do
Código de Processo Civil.

3. Recurso não conhecido.

7NCPC – Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, 
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
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[…];

Esta relatoria,  embasada no art.  557,  caput,  do Código de Processo
Civil,  negou seguimento ao recurso apelatório, por meio de decisão
unipessoal assim ementada:

APELAÇÃO  CÍVEL. ALTERAÇÃO  DE  QUADRO  SOCIETÁRIO.
PEDIDO  OBJETIVANDO  A  DECLARAÇÃO  DE  NULIDADE  DOS
ADITIVOS CONTRATUAIS, FIRMADOS EM 1984, QUE EXCLUÍRAM
OS  RECORRENTES  DA  SOCIEDADE,  PARA,  EM  SEGUIDA,
DECLARAR  A  VALIDADE  DO  PLANO  DE  DIVISÃO  DE  BENS.
HIPÓTESE DE PEDIDO CUMULATIVO SUCESSIVO. DIVERGÊNCIA
DO STJ QUANTO AO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL, À LUZ
DO  CÓDIGO  CIVIL  DE  1916,  QUE  NÃO  DIFERENCIAVA,  COM
PRECISÃO,  PRESCRIÇÃO  DE  DECADÊNCIA.  JULGADO
UTILIZANDO-SE  DO  PRAZO  BIENAL,  PREVISTO  NA  LEI  DAS
SOCIEDADES ANÔNIMAS, E OUTRO ARESTO, QUE SE UTILIZA DO
PRAZO  VINTENÁRIO,  ESTAMPADO  NO  ART.  177  DA  LEI
SUBSTANTIVA PRETÉRITA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO
STJ, NOS TERMOS DA CODIFICAÇÃO ANTERIOR, NO SENTIDO DE
QUE  ATO  NULO  PRESCREVE  EM  VINTE  ANOS  (ART.  177  DO
CÓDIGO  CIVIL  DE  1916).  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  QUE
RECONHECEU  A  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO.  RECURSO  AO
QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

1. “O pedido cumulativo sucessivo ocorre quando o autor faz mais de
um pedido e pretende o acolhimento de todos, sendo que o acolhimento
do  primeiro  é  pressuposto  para  análise  dos  demais.”  (REsp
1371124/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013).

2. Da  leitura  do  pedido  exordial,  vejo-me  diante  de  um  pedido
cumulativo sucessivo, dependendo a análise do “plano de divisão de
bens”  do  acolhimento  da  declaração  de  nulidade  dos  aditivos
contratuais.

3. Depreende-se  da  inicial  que  os  autores  buscam  a  anulação  da
alteração contratual ocorrida em 30 de abril de 1984, que culminou com
as suas respectivas retiradas da sociedade.

4. Há divergência no STJ quanto ao prazo prescricional aplicável para
anulação  de  alteração  contratual  em  sociedade,  se  bienal  (REsp
687.351/MG,  Rel.  Ministro  ALDIR  PASSARINHO  JUNIOR,  QUARTA
TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 27/04/2009) ou vintenário (REsp
848.058/PR,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  GOMES  DE  BARROS,
TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2007, DJ 14/12/2007, p. 403).

5. Abstraindo  a  discussão  quanto  ao  prazo  aplicável,  se  bienal  ou
vintenário,  mesmo  adotando-se  o  maior,  vê-se  que  a  pretensão  se
encontra prescrita,  porquanto o negócio hostilizado ocorreu em 1984,
tendo sido a demanda tendente a anulá-lo ajuizada somente em 2013.

6.  Ainda  que  se  sustente  a  tese  de  nulidade  absoluta,  o  STJ  tem
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entendimento  consolidado  de  que,  à  luz  do  Código  Civil  de  1916,
negócio nulo prescreve em 20 anos, nos termos do art. 177 do referido
Codex.

7. Recurso ao qual se nega seguimento.

Contra  a  referida  decisão  monocrática  foi  interposto,  de  forma
tempestiva, o presente agravo interno, com o intuito de submeter-
se a discussão ao Órgão Colegiado.

[…];

Para Daniel Amorim Assumpção Neves, em se tratando de agravo
interno, o agravante deve demonstrar, claramente, que a decisão
monocrática foi lançada em desacordo com o art. 557,  caput, e §
1º-A,  do  Código  de  Processo  Civil,  e  que,  por  isso,  a  matéria
processual e/ou de direito material deve ser submetida ao crivo do
Colegiado. Observemos:

Sendo o agravo interno o recurso cabível da decisão monocrática,
o agravante  deverá  impugnar  as  razões que levaram o relator  a
decidir pelo julgamento solitário, sendo que essas razões deverão
estar  tipificadas no artigo  557  do Código  de Processo  Civil,  sob
pena  de  evidente  nulidade  da  decisão.  Assim,  se  o  agravante
pretender a reforma da decisão monocrática pelo órgão colegiado,
necessariamente  deverá  dominar  as  hipóteses  de  cabimento  de
julgamento  monocrático,  justamente  para  demonstrar  que
nenhuma das situações previstas no artigo legal em comentário se
verificou no caso concreto.

Fundamentando  o  juiz  que  o  recurso  foi  protocolado
intempestivamente,  a  parte  prejudicada  com  a  decisão  em  seu
agravo  interno  procurará  demonstrar  que  o  prazo  foi
rigorosamente cumprido, sendo equivocada a contagem feita pelo
relator.  Nada  deverá  alegar  no  que  tange  ao  mérito  do  próprio
recurso tido como intempestivo,  já  que essa discussão ampliaria
de forma totalmente indevida o objeto do agravo interno, que tem
como objeto exclusivamente a opção do relator em julgar de forma
monocrática. O mesmo ocorre com qualquer outra fundamentação
utilizada pelo relator, sendo, portanto, o objeto do agravo interno
o  disposto  no  art.  557  do  Código  de  Processo  Civil,  mas  de
maneira negativa (o recorrente deve demonstrar não ser aplicável
à espécie tal dispositivo legal).8

Nessa senda, Athos Gusmão Carneiro leciona o seguinte:

Os  argumentos  da  petição  recursal  devem  impugnar  direta  e
especificamente  os  fundamentos  da decisão  agravada,  cabendo
inclusive argüir que o caso concreto não admitiria a decisão
singular;  não  basta  à  parte,  simplesmente,  repetir  a
fundamentação do recurso “anterior”.9

8 In Manual Direito Processual Civil. 6 ed. Editora Método. 2014.
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Em suma, no agravo interno a parte tem o dever,  o  ônus de,  ao
manejá-lo,  desenvolver  raciocínio  claro,  preciso  e  cartesiano,
tendente a demonstrar que o provimento vergastado não poderia
ter  sido  lavrado  de  forma monocrática,  por  não  se  encaixar  nas
previsões  do  art.  557,  caput,  e  §  1º-A,  do  Código  de  Processo
Civil.

O  agravo  interno  é,  portanto,  recurso  de  fundamentação
vinculada,  pois  se  cinge  estritamente  a  explicitar  o  desencontro
entre  a  decisão  monocrática  e  as  hipóteses  do  CPC  que
autorizam a lavratura de provimentos unipessoais.

Não  constitui  demasia,  senão  insistência,  repetir  que  o  agravo
interno  não  consubstancia  instrumento  idôneo  para  veicular  a
matéria  que  aprouver  ao  recorrente.  Ao  contrário,  o  recurso  é
teleologicamente  vocacionado  a  evidenciar,  de  maneira
convincente,  que  a  causa  deveria  ter  sido  analisada  pelo  Órgão
Colegiado do Tribunal, em vez de ter sofrido o corte singular.

N'outra  toada,  não  é  propriamente  o  mérito  da  decisão
monocrática  que  é  desafiado  pelo  agravo  interno,  mas  a
subsunção, o encaixe, o ajuste do conteúdo às disposições do art.
557, caput, e § 1º-A, do Código de Processo Civil.

Para  a  cognoscibilidade  do  agravo  interno  a  parte  tem  o
impostergável  encargo  de  demonstrar  que  o  relator  não  poderia
ter  negado  seguimento  ao  recurso,  por  não  ser  ele
manifestamente  inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do
respectivo  tribunal,  do  Supremo Tribunal  Federal  ou  de  Tribunal
Superior.

De  outro  lado,  em  caso  de  provimento  monocrático,  ao  ora
agravante,  que,  nessa  hipótese,  é  sucumbente,  cabe  o  peso  de
evidenciar  que  o  recurso  provido  da  outra  parte  não  encontrava
ressonância  em  súmula  ou  em  jurisprudência  dominante  do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

[…];

No mais, convém consignar que os agravantes não se dignaram a
demonstrar em que ponto a decisão agravada desviou-se da regra
do  art.  557,  caput,  e  §1º-A,  do  Código  de  Processo  Civil.
Limitaram-se a mencionar aspectos decisórios confrontantes com
suas razões recursais,  sem traçar liame de inconsistência com o
artigo e o código mencionados.

[…];

A partir  de um olhar  crítico ao conteúdo da decisão objurgada é
possível  concluir  que  ela  foi  exarada  de  acordo  com as  normas

9 In Poderes do relator e agravo interno: Artigos 557, 544 e 545 do CPC, Revista de Direito Processual 
Civil Genesis, vol. 17, julho/setembro 2000, p. 457/475.
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legais que autorizam a análise solitária por esta relatoria.

Dessa forma, como já foi  dito,  os agravantes não se dignaram a
identificar os pontos em que a decisão agravada divorciou-se das
hipóteses  previstas  no  art.  557,  caput,  e  §  1º-A,  do  Código  de
Processo Civil  e,  por  conseguinte,  não observaram as regras do
art. 514, II, do mesmo Codex.

Destarte,  não conheço do agravo interno .” […]. (sic). (destaques
originais).

Como se vê,  em que pesem os argumentos expendidos pelos
embargantes, temos que verdadeiramente inexiste qualquer vício a ser sanado pela via
eleita, eis que as pretensões tropeçam na própria essência do incidente de declaração
em análise, sendo manifesta sua imprestabilidade como via para reformar julgado que
deixou evidente as suas razões de decidir.

Maior delonga não merece a matéria.

Ademais, repise-se, os Embargos de Declaração, em homenagem
aos limites traçados pela lei instrumental civil, não podem ter caráter infringente, sendo
inábeis à rediscussão da decisão desfavorável aos recorrentes.

Por fim, mesmo se o propósito fosse de prequestionamento da
matéria, a fim de viabilizar futuros recursos, tornar-se-ia indispensável que as partes
embargantes evidenciassem a omissão, a contradição e/ou a obscuridade no acórdão.

Em abono, leciona Ernane Fidélis dos Santos10:

[…] “Não há, em princípio, obrigatoriedade dos embargos declaratórios
para interpor outro recurso, como, por exemplo, a apelação. No caso, a
obscuridade,  a contrariedade ou a omissão poderão ser  sanadas na
instância recursal. Têm sido eles, porém, reputados obrigatórios quando
a  parte  pretender  interpor  recurso  extraordinário  para  o  Supremo
Tribunal  Federal  e especial  para o Superior  Tribunal  de Justiça,  e a
questão tiver sido solucionada apenas implicitamente. A Súmula 282 do
Supremo Tribunal Federal assim estabeleceu: “É inadmissível o recurso
extraordinário  quando  não  ventilada  na  decisão  recorrida,  a  questão
federal  suscitada”.  E  a  Súmula  356  foi  expressa  em  exigir  o
prequestionamento: “O ponto omisso da decisão sobre o qual não foram
opostos  embargos  declaratórios  não  pode  ser  objeto  de  recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. […].

Pois bem. Da análise da citada decisão, vê-se que os presentes
embargos  não  têm  como  prosperar,  pois  os  recorrentes  não  apontaram  qualquer
contradição, limitando-se, na verdade, em rediscutirem matéria já julgada, o que não
atende aos requisitos dos embargos de declaração.

Nesse  contexto,  afigura-se  desarrazoada  a  alusão  de  vício  no

10(in Manual de direito processual civil: processo de conhecimento. V. 1. 12. ed., rev., atual. e ampl. 2. 
tiragem 2008. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 686-687)
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julgado, eis que o acórdão apreciou o núcleo das questões discutidas no curso da lide
e decidiu com base em fundamentos suficientes para tanto, espelhando motivações
para o entendimento assumido, não se apresentando duvidoso nas suas premissas e
conclusões, nem obscuro ou omisso acerca de tema relevante.

Destarte,  ausentes  os  pressupostos  do  artigo  1.022,  do
NCPC/2015,  não  ocorre  autorização  para  a  oposição  do  recurso  de  Embargos  de
Declaração.

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios.

É o voto.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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