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EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E NO 
RECURSO  ADESIVO.  OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO.  INOCORRÊNCIA. 
APRECIAÇÃO  DE  TODAS  AS  QUESTÕES.  DESNECESSIDADE  DE 
REFERÊNCIA EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS E DE ANÁLISE DE 
TODAS AS TESES INVOCADAS. REJEIÇÃO.

Fundamentando  a  decisão  de  forma  clara  e  suficiente,  não  está  o  magistrado 
obrigado a se pronunciar sobre todas as teses e dispositivos legais suscitados pelo 
recorrente. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos 
Declaratórios na Apelação Cível e Recurso Adesivo n.° 0018110-26.2000.815.0011, 
em que figuram como Embargantes  Felinto  Indústria  e  Comércio  Ltda.  e  BASF 
S/A., e como Embargado os Embargantes.

ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em 
rejeitar os Embargos Declaratórios.

VOTO.

Felinto  Indústria  e  Comércio  Ltda.  opôs Embargos  de  Declaração 
contra o Acórdão de f. 744/746, que, nos autos da Ação de Cobrança em face dela 
ajuizada por  BASF S/A,  negou provimento ao seu Recurso Adesivo e deu parcial 
provimento à Apelação por esta interposta,  para reformar  o capítulo da  Decisão 
prolatada pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, na fase de 
cumprimento de sentença, que ordenou o arquivamento dos autos e para fixar os 
honorários advocatícios em R$ 10.000,00, ao fundamento de que  a anulação da 
Sentença torna inexistente o título executivo, impondo-se a extinção da execução, 
mas não o arquivamento do feito.

Em suas Razões, f. 753/756, argumentou que é possível a oposição dos 
Aclaratórios  com  fins  exclusivamente  prequestionatórios  e  pugnou  pelo 
prequestionamento dos arts. 18, 20 e 511, do Código de Processo Civil.

A  BASF S/A  também  opôs  Embargos  de  Declaração,  f.  758/760, 
alegando que o Acórdão incorreu em omissão, ao não apreciar seu argumento de 



que não pode  ser  condenada ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  por  não 
haver apresentado oposição à exceção de pré-executividade.

Sustentou haver, também, contradição, consistente na utilização do § 3.º, 
do  art.  20,  do  CPC,  para  fixação  dos  honorários  sucumbenciais,  quando  o 
dispositivo correto seria o § 4.º, posto que foi estipulado um valor fixo.

Pugnou pelo  acolhimento  dos  seus  Embargos,  com efeitos  infringentes, 
para que sejam corrigidos os defeitos apontados.

Intimados para contrarrazoar, f. 763/764, a BASF S/A deixou transcorrer 
in albis o prazo recursal, f. 768, e a Felinto Indústria e Comércio Ltda. nada opôs 
contra os segundos Embargos, f. 765.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

O Acórdão embargado, após rejeitar as preliminares de inadequação da via 
eleita  e  de  deserção do Apelo,  enfrentou de  forma  expressa,  clara  e  coerente  a 
questão, concluindo que a anulação da Sentença torna inexistente o título executivo, 
impondo  a  extinção  da  execução,  e  que  o  Juízo  se  equivocou  ao  determinar  o 
arquivamento do feito, porquanto deveria prolatar nova Sentença, como se observa 
no seguinte excerto:

No que diz respeito à preliminar de deserção do Apelo, a jurisprudência do STJ é no 
sentido de que não constitui deficiência na comprovação do preparo a juntada da 
cópia do pagamento da guia de recolhimento devidamente preenchida,  constando 
corretamente os códigos do recolhimento e o número do processo a que se refere.

A cópia da guia de pagamento, f.  722,  encontra-se devidamente preenchida com 
todos os dados indispensáveis à sua vinculação ao processo, razão pela qual rejeito a 
preliminar.

[…]

A Sentença exequenda foi anulada pelo Acórdão de f. 526/528, que a reputou extra 
petita, fundando-se a execução, portanto, em título inexistente.

Muito embora correta a extinção da execução, o capítulo final do julgado determinou 
o arquivamento dos autos, quando, por razões lógicas, o Juízo deveria ter ordenado,  
após o transcurso do prazo recursal, nova conclusão para a prolação de uma segunda 
sentença de mérito, haja vista que a citada anulação operada em segundo grau tornou 
pendente a finalização da fase de conhecimento, merecendo reforma esta fração do 
Decisum.

Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, a jurisprudência do STJ é 
no sentido de ser cabível a condenação da parte excepta em sede de exceção de pré-
executividade quando esta é acolhida em sua totalidade, ou mesmo parcialmente, que 
resulte, por conseguinte, a extinção da execução.

Quanto  ao  Recurso  Adesivo,  f.  737/743,  não  procede  a  aplicação  da  pena  de 
litigância de má-fé à Apelante/Recorrida, porquanto não caracterizada a conduta que 
serviria  de  base para  o acolhimento desse pleito,  em face  do equívoco do Juízo 
quando da prolação do Despacho de f. 658, intimando-a para, no prazo de dez dias, 
manifestar-se  a  respeito  da  Certidão  de  f.  657,  que  inadvertidamente  atestou  o 
trânsito em julgado da Sentença de f. 433/435, para requerer o que entendesse de 
direito.



Com relação aos honorários advocatícios fixo-os em R$ 10.000,00, nos termos do 
art. 20, §3º, do CPC, e em observância aos princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade. 

Vê-se que o Julgado foi expresso quanto à possibilidade de condenação em 
honorários advocatícios da exequente quando a exceção de pré-executividade for 
acolhida para extinguir, total ou parcialmente, a execução, entendimento que não 
faz distinção quanto ao fato de a parte não haver apresentado impugnação.

A fixação do valor dos honorários, apesar de não haver expressa referência 
nesse sentido, levou em consideração o disposto no § 4.º, do art. 20, do Código de 
Processo Civil, que, inclusive, permite a utilização das alíneas do § 3.º.

Não é necessária a discussão de todas as teses apresentadas  e a expressa 
menção de dispositivos legais para que se considere cumprido o dever de prestar a 
jurisdição, sendo  suficiente  que sejam decididas, fundamentadamente, as questões 
postas sob julgamento1.

1 PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL NO AGRAVO  EM RECURSO ESPECIAL. 
VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO 
OPOSTOS  NA  ORIGEM.  AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO.  CONSONÂNCIA  DO  ACÓRDÃO 
RECORRIDO  COM  O  ENTENDIMENTO  PRECONIZADO  POR  ESTA CORTE.  SÚMULA 
83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em violação do art. 535 do Código de Processo Civil  
pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que 
venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. […] (STJ, AgRg 
no AREsp 566.178/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/02/2015, 
DJe 19/02/2015).

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  RECURSO  ESPECIAL. 
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  DEVIDA  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL  NA  ORIGEM. 
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 535 DO CPC. TESE DE MÉRITO QUE DESAFIA 
A SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. O magistrado não é obrigado a responder a 
todas as teses apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu encargo constitucional de prestar 
a jurisdição, mas, tão-somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob seu julgamento. 
[…]  (STJ,  AgRg  no  Ag  1238071/PE,  Rel.  Ministro  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  julgado  em 
03/02/2015, DJe 12/02/2015).

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL NO AGRAVO  EM RECURSO ESPECIAL. 
SERVIDOR  PÚBLICO.  AUSÊNCIA DE  OMISSÕES.  LEI  ESTADUAL Nº  1.206/87.  COISA 
JULGADA.  REVISÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  REEXAME  DO  CONTEXTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N° 7/STJ. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. 
EXCEÇÃO ÀS RESTRIÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.  AFERIÇÃO DA 
PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DE  DIREITO.  INOVAÇÃO  RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE. 
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em violação do art. 535, inc. II, do  
CPC quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo 
desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. […] 
(STJ,  AgRg  no  AREsp  618.726/RJ,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell  Marques,  Segunda  Turma, 
julgado em 18/12/2014, DJe 19/12/2014).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL. 
ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO.  INOCORRÊNCIA.  REITERAÇÃO  DOS  ARGUMENTOS. 
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO EM SEDE DE 
EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. 1. Os embargos de declaração que, a pretexto de sanar inexistente omissão, instauram nova 
discussão a respeito de matéria expressa e coerentemente decidida pelo acórdão embargado hão de 
ser  rejeitados.  2.  Fundamentando a  decisão  de  forma clara  e  suficiente,  não  está  o  magistrado 
obrigado  a  se  pronunciar  sobre  todas  as  teses  e  dispositivos  legais  suscitados  pelo  recorrente.  



Posto isso, rejeito os Embargos de Declaração.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima 
Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

Precedentes  do  STJ  e  deste  Tribunal.  3.  A oposição  infundada  dos  embargos  de  declaração 
caracteriza  a  interposição  de  recurso  com o  propósito  manifestamente  protelatório,  impondo  a 
aplicação de multa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil (TJPB, 
EDcl 0004108-87.2012.815.0251, Quarta Câmara Especializada Cível, Rel. Des. Romero Marcelo 
da Fonseca Oliveira, DJPB 11/03/2015).


