
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO N.º 2006116-09.2014.815.0000 — 7ª Vara Cível de Cabedelo. 
RELATOR           :Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
AGRAVANTE : Refrescos Guararapes Ltda..
ADVOGADO : Ian Mac Dowell de Figueiredo
AGRAVADO : Daniel Lucena da Silva.
ADVOGADA : Celso Tadeu Lustosa Pires Segundo.

AGRAVO  INTERNO  —  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  — 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — IMPUGNAÇÃO — EXCESSO 
DE EXECUÇÃO —  LIBERAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO 
— POSSIBILIDADE — MULTA APLICADA PELO JUIZ A QUO EM 
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  POSSIBILIDADE  QUANDO 
OPOSTO APENAS COM O FIM DE REDISCUTIR A MATÉRIA — 
DESPROVIMENTO DO RECURSO

— O embargante,  não se conformando com o que foi  decidido pelo 
Juiz  a quo,  opôs embargos de declaração sem apresentar quaisquer das 
hipóteses previstas no art. 535 do CPC, quais sejam, completar a decisão 
omissa  ou,  ainda,  aclará-la,  dissipando  eventuais  obscuridades  ou  
contradições.  Sendo  assim,  mantenho  a  multa  anteriormente  arbitrada. 
Nesse aspecto, o STJ entende ser aplicável a sanção de multa quando não  
restar configurada uma das hipóteses cabíveis de embargos declaratórios e  
o embargante pretender rediscutir a matéria já analisada

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  antes 
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal  de 
Justiça do Estado,  por unanimidade, em negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do 
voto relator. 

RELATÓRIO. 

Cuida-se de  Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática de 
fls.  1198/1200,  que,  com fulcro  no  art.  557, caput, do  CPC,  negou seguimento ao agravo  de 
instrumento interposto pelos Refrescos Guararapes (agravante).

Inconformado, o agravante alega, em suma, que interpos o presente recurso 
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tanto para discutir o deferimento do levantamento do valor supostamente incontroverso, como para 
impugnar a fixação da multa protelatória de 1% (um por cento) aplicada pelo magistrado.

Acontece que, o agravo de instrumento teve seu prosseguimento negado, 
sob  o  fundamento  de  que  o  levantamento  do  valor  incontroverso  despositado  nos  autos  era 
claramente possível, mas, deixou, de se pronunciar sobre a referida multa de 1% sobre o valor da 
causa.

É o Relatório.

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

No caso concreto,  o agravante requer a reforma da decisão monocrática, 
para revogar a multa de 1% por cento sobre o valor da causa aplicada pelo juízo de primeiro grau.

Nesse aspecto, o STJ entende ser aplicável a sanção de multa quando não 
restar configurada uma das hipóteses cabíveis de embargos declaratórios e o embargante pretender 
rediscutir a matéria já analisada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ADVERTÊNCIA DE MULTA PARA O CASO 
DE  NOVOS  RECURSOS  PROTELATÓRIOS.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO 
REJEITADOS.  1.  Depreende-se  do  art.  535,  I  e  II,  do  CPC  que  os  embargos  de 
declaração  apenas  são  cabíveis  quando constar,  na  decisão  recorrida,  obscuridade, 
contradição  ou  omissão  em ponto  sobre  o  qual  deveria  ter se  pronunciado.  2.  Os 
embargos de declaração não se prestam à modificação de julgado baseado no mero 
inconformismo do embargante, que repisa os argumentos anteriormente levantados e 
não acolhidos, circunstância que não indica a existência de omissão, contradição ou 
obscuridade do julgado. 3. Os embargos de declaração, com reiteração de questões já 
suscitadas e apreciadas, revelam o manifesto intuito do embargante em procrastinar o 
feito, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, segunda 
parte, do CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg 
no CC 129.368/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 
em 08/10/2014, DJe 15/10/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM 
RECURSO  ESPECIAL.  AUSÊNCIA DOS  VÍCIOS  DO  ART.  535  DO  CPC.  NÍTIDO 
CARÁTER  INFRINGENTE.  INSURGÊNCIA  CONTRA  A  MULTA  DO  ART.  538, 
PARÁGRAFO  ÚNICO  DO  CPC.  SANÇÃO  PECUNIÁRIA  MANTIDA,  COM  A 
REDUÇÃO DE SEU MONTANTE. 1.  Os embargos de declaração apenas são cabíveis 
quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o 
qual  deveria  ter  se  pronunciado.  2. A rediscussão da matéria,  já  julgada de maneira 
inequívoca,  não  está  em  harmonia  com  a  natureza  e  a  função  dos  embargos 
declaratórios.  3.  Multa  mantida.  Tipificada  uma  das  hipóteses  previstas  no  art.  538, 
parágrafo único do CPC, autorizado estará,  desde logo, o relator a aplicar a reprimenda 
disposta  no  referido  dispositivo.  4.  O  valor  excessivo  da  sanção  pecuniária,  como  na 
hipótese,  implica  na  mitigação  do  princípio  constitucional  do  amplo  acesso  à  justiça, 
previsto no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, pois o não pagamento da multa obsta o 
direito de recorrer. Mantenho a pena pecuniária aplicada no agravo regimental mas, neste 
ínterim, entendo que deve ser reduzida. 5. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a 
parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar 
a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 6. 
Agravo regimental parcialmente acolhido, apenas para reduzir o valor da sanção pecuniária. 
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(AgRg  nos  EDcl  no  AREsp  565.198/SP,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014)

A hipótese dos autos adequa-se a situação demonstrada nas jurisprudências 
acima, haja vista que o embargante, não se conformando com o que foi decidido pelo Juiz a quo, 
opôs embargos de declaração sem apresentar quaisquer das hipóteses previstas no art. 535 do CPC, 
quais sejam, completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando eventuais obscuridades ou 
contradições. Sendo assim, mantenho a multa anteriormente arbitrada.

Assim,  à  vista  de  tais  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos. 

É como voto. 

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides (relator), o Exmo. 
Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado para composição de quórum, a Exma. Desª. Maria das 
Graças Morais Guedes.

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

João Pessoa, 16 de abril de 2015

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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