
 

 

Superior Tribunal de Justiça

EDcl nos EDcl na SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA Nº 967 - GB 
(2005/0053998-0)

 
RELATOR : MINISTRO JOSÉ DELGADO
EMBARGANTE : PLEXUS COTTON LIMITED 
ADVOGADO : LÚCIA MARIA DE FIGUEIREDO E OUTRO
EMBARGADO : SANTANA TÊXTIL S/A 
ADVOGADO : PEDRO AUGUSTO DE FREITAS GORDILHO E OUTROS

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO NA SENTENÇA ESTRANGEIRA. INEXISTÊNCIA DE 
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXPRESSA FUNDAMENTAÇÃO DA 
SOLUÇÃO JURÍDICA EMPREGADA. ACÓRDÃO IMPUGNADO PELOS 
PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO ANALISOU O 
MÉRITO DO LITÍGIO, MAS SE LIMITOU A EXAMINAR A MATÉRIA 
DEDUZIDA COMO PRELIMINAR. ARGUMENTOS DE RECURSO QUE 
NÃO POSSUEM O CONDÃO DE ILIDIR OS FUNDAMENTOS 
CONSIGNADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Trata-se de segundos embargos declaratórios apresentados por Plexus Cotton Ltd. 
sob o argumento de contradição, omissão e incorreção do acórdão embargado que, 
mesmo sendo parcialmente provido para o efeito de retirar a expressão "vencido que 
fui na preliminar de coisa julgada, examino o contrato apresentado pela 
requerente" , permanece eivado dos vícios apontados.
2. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando “houver, na sentença ou 
no acórdão, obscuridade, dúvida ou contradição ” ou “for omitido ponto sobre o 
qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal ” (incisos I e II do art. 535 do CPC).
3. Anote-se que os presentes embargos possuem como objeto o acórdão pronunciado 
nos primeiros embargos declaratórios (fls. 912/919), o qual se reputa, também, de 
omisso e contraditório. Todavia, não se vislumbram no julgado impugnado as 
incorreções e defeitos legais apontados. Ao revés, o acórdão embargado examinou 
de forma expressa e direta as questões indicadas pela empresa embargante. 
Reconheceu, então, a necessidade de reparar erro material, o que realizou mediante a 
exclusão da expressão ""vencido que fui na preliminar de coisa julgada, examino o 
contrato apresentado pela requerente".
4. Com efeito, a irresignação mereceu preciso deslinde, inclusive, a direta menção 
aos fundamentos de direito assinalados no acórdão que indeferiu o pleito buscado na 
presente SEC, qual seja, a ausência de manifestação expressa da requerida quanto à 
eleição do Juízo Arbitral.
5. Cumpre assinalar, a propósito, que o acórdão impugnado pelos primeiros 
embargos de declaração em nenhum momento analisou e mérito do litígio, mas se 
limitou, como antes afirmado, a examinar a matéria deduzida como preliminar.
6. Caracterizada, na espécie, a finalidade puramente infringente destes segundos 
embargos que, utilizados fora da previsão inscrita no art. 535 do CPC, não merecem 
acolhida. É certo que o simples inconformismo com a exegese aplicada na prestação 
da jurisdição não conduz, por si só, à existência de vícios legais no julgado 
produzido.
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7. Segundos embargos de declaração rejeitados.
 
  

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam 
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitar 
os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 
Fernando Gonçalves, Carlos Alberto Menezes Direito, Felix Fischer, Aldir Passarinho Junior, 
Gilson Dipp, Hamilton Carvalhido, Eliana Calmon, Paulo Gallotti, Laurita Vaz, João Otávio de 
Noronha, Teori Albino Zavascki, Francisco Peçanha Martins, Humberto Gomes de Barros e Ari 
Pargendler votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausentes, ocasionalmente, os Srs. Ministros Antônio de Pádua Ribeiro, Nilson Naves, 
Cesar Asfor Rocha, Jorge Scartezzini, Francisco Falcão e Luiz Fux.

Brasília (DF), 18 de outubro de 2006 (Data do Julgamento).

MINISTRO BARROS MONTEIRO 
Presidente

MINISTRO JOSÉ DELGADO 
Relator
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EDcl nos EDcl na SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA Nº 967 - GB 
(2005/0053998-0)

 

RELATÓRIO

O SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO (Relator): Cuida-se de segundos embargos de 

declaração apresentados por Plexus Cotton Ltd. apresentados em impugnação a acórdão assim 

ementado (fl. 918):

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXPRESSA FUNDAMENTAÇÃO DA 
SOLUÇÃO JURÍDICA EMPREGADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. 
CABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, TÃO-SOMENTE 
PARA A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, SEM ALTERAÇÃO DO 
RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando “houver, na sentença 
ou no acórdão, obscuridade, dúvida ou contradição” ou “for omitido ponto sobre o 
qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal” (incisos I e II do art. 535 do CPC).
2. Em exame embargos de declaração apresentados por Plexus Cotton Ltd, sob o 
argumento de contradição e omissão do acórdão de fls. 889/896, na medida em que 
a matéria efetivamente submetida a exame - possibilidade ou impossibilidade de 
renovação do pedido de homologação da sentença estrangeira em razão da 
ocorrência de coisa julgada- não está contemplada no acórdão ora impugnado, que 
somente se manifestou sobre o mérito da demanda, o qual não foi objeto de 
julgamento.
3. Não se identifica no acórdão embargado a apontada teratologia e desvinculação 
da matéria controversa trazida a exame. Em verdade, este Relator não foi vencido 
quanto à preliminar de coisa julgada. Tema que, afinal, situou-se como questão de 
fundo ao direito posto a debate. Assim, realmente, não condiz com a realidade dos 
autos a expressão que consignou "vencido que fui na preliminar de coisa julgada...".
4. Contudo, é certo que a mencionada expressão não possui o alcance e o efeito 
indicado pela embargante. Não resulta, também, em teratologia da análise e da 
jurisdição prestada à controvérsia, como se pretende, isso porque, diversamente do 
que propugna as razões recursais, o voto proferido pelo Sr. Min. Carlos Alberto 
Menezes Direito é no sentido de se posicionar em inteira sintonia e acompanhar a 
exegese aplicada ao caso por este Relator, como expressamente demonstrado.
5. Embargos acolhidos parcialmente, com a finalidade de que, reparando erro 
material, seja retirada do julgado a expressão "Vencido que fui na preliminar de 
coisa julgada, examino o contrato apresentado pela requerente ", sem alteração do 
resultado do julgamento."

Alega-se que o aresto embargado é omisso e contraditório, sob o argumento de que:

a) examinou o mérito da controvérsia de forma indevida, contrariando a jurisprudência 

pacífica deste Superior Tribunal de Justiça;
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b) apesar de haver acolhido em parte os primeiros embargos, para retirar a expressão 

"vencido que fui na preliminar de coisa julgada, examino o contrato apresentado pela 

requerente" , permanece, ainda, confuso e incorreto;

c) o único objeto da SEC 697 se vinculou à preliminar de coisa julgada, ao tratar da 

possibilidade de aplicação do art. 40 da Lei de Arbitragem ao litígio estabelecido nos autos;

d) é necessário se preservar a segurança jurídica perante os Estados signatários da 

Convenção de Nova York, aplicando-se o entendimento posto na SEC 856.

Em impugnação, Santana Textil S/A sustenta a natureza protelatória dos embargos, uma 

vez que o indeferimento do pleito da requerente, pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se ao 

fato de que o Supremo Tribunal Federal já havia apreciado o pedido de homologação, em juízo 

acobertado pela coisa julgada.

É o relatório.
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EDcl nos EDcl na SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA Nº 967 - GB 
(2005/0053998-0)

 
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO NA SENTENÇA ESTRANGEIRA. INEXISTÊNCIA DE 
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXPRESSA FUNDAMENTAÇÃO DA 
SOLUÇÃO JURÍDICA EMPREGADA. ACÓRDÃO IMPUGNADO PELOS 
PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO ANALISOU O 
MÉRITO DO LITÍGIO, MAS SE LIMITOU A EXAMINAR A MATÉRIA 
DEDUZIDA COMO PRELIMINAR. ARGUMENTOS DE RECURSO QUE 
NÃO POSSUEM O CONDÃO DE ILIDIR OS FUNDAMENTOS 
CONSIGNADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Trata-se de segundos embargos declaratórios apresentados por Plexus Cotton Ltd. 
sob o argumento de contradição, omissão e incorreção do acórdão embargado que, 
mesmo sendo parcialmente provido para o efeito de retirar a expressão "vencido que 
fui na preliminar de coisa julgada, examino o contrato apresentado pela 
requerente" , permanece eivado dos vícios apontados.
2. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando “houver, na sentença ou 
no acórdão, obscuridade, dúvida ou contradição ” ou “for omitido ponto sobre o 
qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal ” (incisos I e II do art. 535 do CPC).
3. Anote-se que os presentes embargos possuem como objeto o acórdão pronunciado 
nos primeiros embargos declaratórios (fls. 912/919), o qual se reputa, também, de 
omisso e contraditório. Todavia, não se vislumbram no julgado impugnado as 
incorreções e defeitos legais apontados. Ao revés, o acórdão embargado examinou 
de forma expressa e direta as questões indicadas pela empresa embargante. 
Reconheceu, então, a necessidade de reparar erro material, o que realizou mediante a 
exclusão da expressão ""vencido que fui na preliminar de coisa julgada, examino o 
contrato apresentado pela requerente".
4. Com efeito, a irresignação mereceu preciso deslinde, inclusive, a direta menção 
aos fundamentos de direito assinalados no acórdão que indeferiu o pleito buscado na 
presente SEC, qual seja, a ausência de manifestação expressa da requerida quanto à 
eleição do Juízo Arbitral.
5. Cumpre assinalar, a propósito, que o acórdão impugnado pelos primeiros 
embargos de declaração em nenhum momento analisou e mérito do litígio, mas se 
limitou, como antes afirmado, a examinar a matéria deduzida como preliminar.
6. Caracterizada, na espécie, a finalidade puramente infringente destes segundos 
embargos que, utilizados fora da previsão inscrita no art. 535 do CPC, não merecem 
acolhida. É certo que o simples inconformismo com a exegese aplicada na prestação 
da jurisdição não conduz, por si só, à existência de vícios legais no julgado 
produzido.
7. Segundos embargos de declaração rejeitados.

VOTO

O SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO (Relator): Trata-se de segundos embargos 
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declaratórios, apresentados por Plexus Cotton Ltd. sob o argumento de contradição, omissão e 

incorreção do acórdão embargado que, mesmo sendo parcialmente provido para o efeito de 

retirar a expressão "vencido que fui na preliminar de coisa julgada, examino o contrato 

apresentado pela requerente" , permanece eivado dos vícios apontados.

Anote-se, de início, que os presentes embargos possuem como objeto o acórdão 

pronunciado nos primeiros embargos declaratórios (fls. 912/919), o qual se reputa, também, de 

omisso e contraditório.

Todavia, não se vislumbram no julgado impugnado as incorreções e defeitos legais 

apontados. Ao revés, o acórdão embargado examinou de forma expressa e direta as questões 

indicadas pela empresa embargante. Reconheceu, então, a necessidade de reparar erro material, o 

que realizou mediante a exclusão da expressão ""vencido que fui na preliminar de coisa julgada, 

examino o contrato apresentado pela requerente".

Cumpre assinalar, a propósito, que o acórdão impugnado pelos primeiros embargos de 

declaração em nenhum momento analisou e mérito do litígio, mas se limitou, como antes 

afirmado, a examinar a matéria deduzida como preliminar.

Nos demais aspectos controversos, tornou claro, mediante referência ao acórdão de fls. 

859/878 (que julgou a SEC), que o indeferimento do pedido se operou pela razão seguinte (fl. 

873):

"A questão, portanto, não há de ser vista por ângulo diferente do posto pela 
requerente. A discussão está centrada na ausência da manifestação voluntária por 
escrito da requerida em aceitar a cláusula arbitral. É, portanto, ofensa à ordem 
pública por ir de encontro a princípio insculpido em nosso ordenamento jurídico 
que exige aceitação expressa das partes para submeterem a solução dos conflitos 
surgidos nos negócios jurídicos contratuais privados à arbitragem.

O caso em análise não se amolda ao princípio da aceitação tácita de juiz 
arbitral.

Com efeito, no caso em exame, não houve manifestação expressa da requerida 
quanto à eleição do Juízo Arbitral, o que obsta a utilização desta via jurisdicional 
na presente lide."

De tal maneira, é certo que os presentes embargos declaratórios não encontram respaldo 

no disposto no art. 535 do Código de Processo Civil, porquanto é manifesta a ausência de 
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contradição, omissão ou obscuridade no aresto embargado, de cujo teor, por relevante, 

transcrevo (fls. 914/916):

"Em exame embargos de declaração apresentados por Plexus Cotton Ltd, sob o 
argumento de contradição e omissão do acórdão de fls. 889/896, na medida em que 
a matéria efetivamente submetida a exame - possibilidade ou impossibilidade de 
renovação do pedido de homologação da sentença estrangeira em razão da 
ocorrência de coisa julgada- não está contemplada no acórdão ora impugnado, que 
somente se manifestou sobre o mérito da demanda, que não foi objeto de julgamento.
Vê-se, diversamente do que propugna as razões recursais, que o voto proferido pelo 
Sr. Min. Carlos Alberto Menezes Direito é no sentido de se posicionar em inteira 
sintonia e acompanhar a exegese aplicada ao caso por este Relator, como se 
demonstra (fl. 875/876):

"Senhor Presidente, na realidade, pelo que apresentou o Senhor Ministro José 
Delgado em seu voto, não estamos examinando o mérito do pedido de 
homologação de sentença estrangeira.  Sua Excelência deixou muito claro que 
estava na preliminar relativa à coisa julgada, ou seja, da aplicação do art. 40 da 
Lei de Arbitragem, se possível ou não a renovação do pedido de homologação de 
sentença estrangeira. 
Portanto, na realidade, não estamos examinando, aqui, as circunstâncias 
relativas ao mérito da sentença estrangeira, cuja homologação é requerida.
O que diz o art. 40 da Lei de Arbitragem? Diz ser possível a renovação do 
pedido, se houver o seu indeferimento por um vício formal. Existe vício formal, e 
o Supremo Tribunal Federal freqüentemente assim decidia, quando ressalvava a 
possibilidade da renovação do pedido por ausência de documento, como 
acontecia na homologação das sentenças de divórcio, o que não é, a meu sentir, 
o caso dos presentes autos. 
Na realidade, nos termos do art. 40 da Lei de Arbitragem, o Supremo Tribunal 
Federal enfrentou o mérito da controvérsia. Afirmou, expressamente, seja que 
não havia cláusula compromissória, seja que não havia contrato. Em uma 
palavra, o Supremo não apontou a ausência de vício formal, mas julgou o mérito 
da homologação da sentença estrangeira e, por isso, indeferiu o pedido de 
homologação. Estou destacando esse aspecto para acentuar, apenas, que, na 
realidade, não estamos examinando o mérito do pedido de homologação de 
sentença estrangeira, considerando, ademais, os precedentes desta Corte em 
situações anteriores. O que estamos decidindo - reitero, portanto -, a meu sentir, 
é se é possível ou não a homologação do pedido de sentença estrangeira nos 
termos do art. 40 da Lei de Arbitragem . E a nossa resposta, a do Relator e a 
minha , é no sentido de que não é possível porque, neste caso, especificamente, o 
Supremo Tribunal Federal enfrentou o mérito do pedido, como, de resto, 
excelentemente bem demonstrado no memorial que nos foi encaminhado pelo Dr. 
Pedro Gordilho. 
São essas as razões que me levam a acompanhar o voto do eminente Relator , 
negando a homologação ao pedido de sentença estrangeira." (negrito não 
constante do original)

De tal maneira, o teor consignado no acórdão embargado se refere exatamente à 
questão sobre a qual a embargante entende ter havido omissão e contradição. 
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Note-se, embora o voto tenha registrado, em sua fundamentação, elementos de 
reflexão sobre o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, quanto à caracterização 
ou não de clásula arbitral, tal não importa em contradição ou vício que lhe retire a 
eficácia e a adequação da aplicação do direito ao caso concreto, ou ainda em 
dissociação do teor registrado com o que  efetivamente foi julgado.
Nesse panorama, a interposição de embargos declaratórios não encontra amparo no 
art. 535 do Código de Processo Civil, reservado somente às hipóteses de 
contradição, obscuridade e omissão, não-verificadas no acórdão combatido. 
Contudo, deve ser retirado do acórdão, com a finalidade de reparação de erro 
material, a expressão (fl. 871) "Vencido que fui na preliminar de coisa julgada, 
examino o contrato apresentado pela requerente".
Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração em parte, e, nesta, dou-lhes 
provimento, apenas com a finalidade de correção de erro material, na forma antes 
indicada, sem alteração do resultado do julgamento."

Dessarte, evidenciada a finalidade puramente infringente do recurso aclaratório em 

exame, é inarredável o desacolhimento do pedido veiculado.

Pelo exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios.

É o voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

 
EDcl nos EDcl na

Número Registro: 2005/0053998-0 SEC    967 / GB

Números Origem:  115605  200500483653  250679  7748

EM MESA JULGADO: 18/10/2006

Relator
Exmo. Sr. Ministro  JOSÉ DELGADO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro BARROS MONTEIRO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretária
Bela. VANIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

REQUERENTE : PLEXUS COTTON LIMITED
ADVOGADO : LÚCIA MARIA DE FIGUEIREDO E OUTRO
REQUERIDO : SANTANA TÊXTIL S/A
ADVOGADO : PEDRO AUGUSTO DE FREITAS GORDILHO E OUTROS

ASSUNTO: Civil - Contrato - Compra e Venda

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE : PLEXUS COTTON LIMITED
ADVOGADO : LÚCIA MARIA DE FIGUEIREDO E OUTRO
EMBARGADO : SANTANA TÊXTIL S/A
ADVOGADO : PEDRO AUGUSTO DE FREITAS GORDILHO E OUTROS

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Corte Especial, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Fernando Gonçalves, Carlos Alberto Menezes Direito, Felix Fischer, 
Aldir Passarinho Junior, Gilson Dipp, Hamilton Carvalhido, Eliana Calmon, Paulo Gallotti, Laurita 
Vaz, João Otávio de Noronha, Teori Albino Zavascki, Francisco Peçanha Martins, Humberto 
Gomes de Barros e Ari Pargendler votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausentes, ocasionalmente, os Srs. Ministros Antônio de Pádua Ribeiro, Nilson Naves, 
Cesar Asfor Rocha, Jorge Scartezzini, Francisco Falcão e Luiz Fux.

 Brasília, 18  de outubro  de 2006

VANIA MARIA SOARES ROCHA
Secretária
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