
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração nº 0044053-40.2010.815.2001 — 13ª Vara Cível da Capital
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Embargante : José de Souza Campos
Advogado : Valdísio Vasconcelos de Lacerda Filho
Embargado : Banco Santander Brasil S/A
Advogado : Patrícia de Carvalho Cavalcanti

EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO E  CONTRADIÇÃO. 
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA 
DETALHADA NO  ACÓRDÃO  HOSTILIZADO.  IMPOSSIBILIDA-
DE.  CARÁTER  MANIFESTAMENTE  PROTELATÓRIO. 
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

— Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das questões debatidas no 
corpo do édito judicial pelejado. Não servem para a substituição do decisório primitivo. 
Apenas  se  destinam  a  suprir  eventuais  omissões,  contradições  ou  obscuridades. 
Inocorrendo tais hipóteses, os declaratórios devem ser rejeitados.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima 
relatados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça 
do Estado, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, aplicando ao embargante 
a multa prevista no art. 538, § único, do CPC, na razão de 1% (um por cento) sobre o valor 
atribuído à causa.

RELATÓRIO

Cuida-se de novos Embargos  Declaratórios  de fls.  371/373,  opostos  por 
José de Souza Campos contra o acórdão de fls. 307/308, que rejeitou os embargos de declaração 
anteriormente opostos, por entender que não houve a omissão e contradição alegada.

  
O embargante sustenta que na sessão de julgamento ficou consignado que o 

valor a ser pago pelo embargado não está vinculado ao recebimento do crédito.

É o relatório. 

VOTO.

O  embargante,  novamente,  alega  que  na  sessão  de  julgamento  ficou 
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consignado que o valor a ser pago pelo embargado não está vinculado ao recebimento do crédito.

Afirma, ainda, que a decisão não deve ser condicionada a evento futuro e 
incerto.

Pois bem. 

Compulsando os autos, observa-se que tal contradição não existe no acórdão 
embargado, pois restou claro na fundamentação que "percebe-se do contrato assinado que em casos  
de cobrança judicial, o pagamento dos honorários deve ser feito à razão de 10% (dez por cento)  
sobre o valor efetivamente recebido em juízo ou fora dele (fl. 60)".

O que ocorre é que na sessão de julgamento a Câmara julgadora foi levada a 
erro quando estipulou o pagamento dos honorários de imediato, pois a fundamentação do acórdão, 
como já esclarecido, confirma que os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por 
cento) sobre o valor recebido em juízo ou fora dele.

Destarte, em face do contexto processual, e atentando aos termos constantes 
da decisão embargada, salta à evidência o caráter protelatório destes embargos a merecer a resposta 
imperativa – e não discricionária ou dispositiva – da Lei Adjetiva que prevê a multa de 1 % (um por 
cento) sobre o valor da causa. Nesse viés vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ART.  535  DO  CPC. 
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 
258 DO RISTJ. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.  APLICAÇÃO DA 
MULTA PREVISTA NO ART. 538 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I- Os embargos de declaração devem atender aos seus 
requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade, não havendo qualquer 
um desses pressupostos, rejeitam-se os mesmos. II- Escoado o prazo legal para interposição 
do agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de requisito indispensável 
para  sua  apreciação.  Precedentes.  III-  Tendo  em  vista  o  caráter  manifestamente 
protelatório  dos  embargos,  cuja  pretensão  encontra-se  em  contraste  com  a 
jurisprudência uníssona deste Tribunal, impõe-se aplicar a multa prevista no art. 538, 
parágrafo único do Código de Processo Civil, arbitrada em 1% (um por cento) sobre o 
valor  corrigido  da  causa. IV  -  Embargos  de  declaração  rejeitados.  (Processo: 
200600162238  UF:  RJ  Órgão  Julgador:  QUINTA  TURMA;  DJ  DATA:18/12/2006; 
Rel.Min. GILSON DIPP).

Ainda nesse sentido:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -  REDISCUSSÃO  DO  MÉRITO  - 
IMPOSSIBILIDADE  -  PREQUESTIONAMENTO  -  DESNECESSIDADE  DE 
MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS - PROTELAÇÃO - APLICAÇÃO 
DE MULTA.-  Não se devem acolher embargos de declaração quando, a pretexto de 
integrar ou esclarecer o julgado anterior, sanando eventual contradição, omissão ou 
obscuridade, buscam, na verdade, reformá-lo.- Uma vez que o prequestionamento diz 
respeito  tão-somente  à  exigência  de  o  acórdão  haver  versado  sobre  a  questão 
constitucional  ou  federal  que  se  quer  ver  apreciada  pelo  STF  ou  STJ,  não  há 
necessidade de a decisão mencionar expressamente toda e qualquer norma que trate 
da  matéria,  bastando,  para  a  caracterização  do  prequestionamento,  que  o  ato 
jurisdicional  tenha  decidido  efetivamente  a  questão  colocada  à  apreciação  do 
Judiciário.-  Em razão de os embargos de declaração não constituírem meio idôneo 
para  rever  o  mérito  da  decisão  recorrida,  forçoso  é  concluir  que  o  recurso  é 
manifestamente protelatório, o que, a teor do disposto no art. 538, parágrafo único, do 
CPC,  enseja  condenação  em  multa.  (EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  CÍVEL N° 
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1.0223.09.284887-6/002 -  RELATOR: EXMO. SR. DES. ELPÍDIO DONIZETTI -  18ª 
CÂMARA CÍVEL –  TJ-MG -  Data  do  Julgamento:  28/09/2010 -  Data  da  Publicação: 
29/10/2010)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -  INEXISTÊNCIA  DE  VÍCIO  NA  DECISÃO 
EMBARGADA  -  REDISCUSSÃO  DO  MÉRITO  -  IMPOSSIBILIDADE  - 
PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - PROTELAÇÃO - APLICAÇÃO DE 
MULTA. - Não se devem acolher embargos de declaração quando, a pretexto de integrar ou 
esclarecer  o  julgado  anterior,  sanando  eventual  contradição,  omissão  ou  obscuridade, 
buscam, na  verdade,  reformá-lo.  - Demonstrado que todas  as  questões  suscitadas  pelas 
partes foram decididas, não há que se falar em prequestionamento para o órgão julgador 
manifestar-se expressamente a respeito de dispositivos legais. - Em razão de os embargos 
de declaração não constituírem meio idôneo para corrigir os fundamentos da decisão 
recorrida, forçoso é concluir que o recurso é manifestamente protelatório, o que, a 
teor do disposto no art. 538, parágrafo único, do CPC, enseja condenação em multa. 
(EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  N°  1.0024.06.071916-8/002  em  ApCível 
1.0024.06.071916-8/001  -  RELATOR:  EXMO.  SR.  DES.  ELPÍDIO  DONIZETTI -  18ª 
CÂMARA CÍVEL –  TJ-MG -  Data  do  Julgamento:  18/11/2008 -  Data  da  Publicação: 
03/12/2008)

Dessa  forma,  rejeito  os  embargos  de  declaração,  aplicando  ao 
embargante a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, na razão de 1% (um por 
cento) sobre o valor atribuído à causa .

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides. 
Participaram do julgamento o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, a Exma. Dra. Vanda 
Elizabeth Marinho, juíza convocada para composição de quorum e a Exma. Desa. Maria das Graças 
Morais Guedes.

Presente ao julgamento o Dr. Doriel Veloso Gouveia, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 13 de abril de 2015.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR
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