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EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  ERRO  DE  FATO.  INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO  DO 
MÉRITO.  IMPOSSIBILIDADE.  ACLARATÓRIOS  REJEITADOS,  COM 
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, 
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  

1.  Os embargos de declaração que,  a  pretexto de sanar  inexistente  erro de fato, 
instauram nova discussão a respeito de matéria expressa e coerentemente decidida 
pelo Acórdão embargado devem ser rejeitados.

2. 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.

Vistos etc.

A Votorantim Cimentos N/NE S/A opôs Embargos de Declaração contra a 
Decisão  de f. 166/167,  que indeferiu o requerimento de efeito suspensivo recursal, 
prolatada no Agravo de Instrumento por ela interposto em face da Decisão proferida 
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Caaporã, nos autos da Cautelar Nominada 
de Caução por ela ajuizada em face do Estado da Paraíba.

Em suas razões, f. 171/180, alegou a existência de erro de fato na Decisão, ao 
argumento  de  que,  os  requisitos  exigidos  na  Portaria  PGE  n.º  153/2014  para  a 
aceitação da Apólice de Seguro Garantia como caução (penhora prévia) de futura 
execução fiscal para fins de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, 
restaram,  no  seu  dizer,  devidamente  comprovados  pela  documentação  por  ela 
apresentada.

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios para que seja  sanado  o  vício 
apontado  e  atribuído  o  efeito  suspensivo  ao  Agravo  de  Instrumento  para, 
suspendendo a Decisão agravada,   autorizar a apresentação de garantia antecipada 
(penhora  prévia),  na  modalidade  de  Apólice  de  Seguro  Garantia,  no  valor 
equivalente  ao  suposto  débito  constante  do  Auto  de  Infração  n.º 
93300008.09.00003473/2012-48,  para  garantia  antecipada  de  eventual  e  futura 



execução  fiscal  a  ser  intentada  pelo  Agravado,  ora  Embargado,  bem  como  a 
imediata emissão de certidão de regularidade fiscal positiva com efeitos de negativa 
e a sua exclusão do CADIN.

É o Relatório.

Conheço do Recurso, porquanto presentes os pressupostos de 
admissibilidade.

O suposto erro de fato apontado, na verdade, refere-se à conclusão adotada 
pelo  decisum que  indeferiu  o  efeito  suspensivo  ao  Agravo  de  Instrumento,  ao 
fundamento  de  que  a  Apólice  de  Seguro  Garantia,  f.  46/60,  não  preenche  as 
exigências contidas no §1º do art. 3º, e nos incisos IV e VI do art. 4º, da Portaria 
PGE n.º  153,  de 14  de  julho  de  2014,  f.  133/137,  que  estabelece  os  critérios  e 
condições para aceitação de carta fiança e seguro garantia no âmbito da Procuradoria 
Geral do Estado.

O inciso IV do art. 4º da citada Portaria, aponta como requisito indispensável 
para o aceite a apresentação do registro da Apólice de Seguro junto à SUSEP, tendo 
a  Embargante  indicado  como  documento  comprobatório  a  primeira  página  da 
Apólice de Seguro, f. 46, que, diferentemente da sua afirmativa, não se confunde 
com o registro.

Há de se ressaltar, inclusive, que no último parágrafo da referida Apólice, f. 
46, consta a informação de que, transcorridos sete dias úteis da sua emissão, o seu 
registro poderá ser consultado no site da SUSEP.

Quanto à comprovação do valor do capital social da empresa seguradora e de 
que referida empresa possui capital social superior ao quíntuplo da soma do valor 
segurado, requisitos previstos, respectivamente, no art. 4º, VI e no art. 3º, §1º, da 
referida Portaria, estes não restaram comprovados pelo Demonstrativo de Resultado 
em Exercício apresentado às f. 154/155.

O Demonstrativo de Resultado em Exercício apresentado pela Embargante, 
f.  154/155,  refere-se à  movimentação financeira  da Swiss  Re Brasil  Resseguros 
S.A.,  C.N.P.J.  15.047.380/0001-97,  empresa  distinta  da  Seguradora  constante  na 
Apólice de Seguro,  f.  46/60,  que é  a Swiss  Re Corporate  Solutions  Brasil  S/A, 
C.N.P.J.  72.145.931/0001-99,  f.  47,  não  se  prestando  referido  documento  à 
satisfação dos requisitos elencados nos dispositivos acima indicados.

A Decisão embargada, portanto, não incorreu em premissa fática equivocada, 
mas,  ao revés, sopesou as peculiaridades do caso concreto adotando a conclusão 
exposta.

A Embargante  num esforço  argumentativo,  pretende  inaugurar  uma nova 
discussão meritória, providência vedada em sede de aclaratórios1.

1 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ART.  535  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA  DE  VÍCIOS. 



A interposição de Embargos Declaratórios sem que haja, de fato, a presença 
de  algum dos  requisitos  do  art.  535 do CPC,  procedimento  que  virou  rotina  na 
tramitação dos recursos em todas as instâncias, afastando-se da real finalidade dos 
aclaratórios, de máxima importância para a integralização dos julgados, instalando-
se uma nova via de discussão da matéria já enfrentada, é de ser entendida como 
procrastinatória para os efeitos de aplicação da multa prevista no parágrafo único do 
art.  538, do CPC, uma vez que, além de obrigar o órgão julgador a se debruçar 
novamente sobre o que já foi decidido para rebater a infundada alegação, provoca, 
por  força  da  própria  norma  reguladora  dos  embargos,  a  interrupção  dos  prazos 
recursais,  retardando,  por  conseguinte  o  andar  do  processo  e,  por  via  de 
consequência, a efetivação da prestação jurisdicional já efetuada.

Posto  isso,  conhecidos  os  Embargos  de  Declaração,  rejeito-os, 
declarando-os protelatórios, e aplico à Embargante a multa prevista no 
art.  538,  parágrafo único,  do CPC, que fixo em 1% sobre o valor  da 
causa, em benefício dos Embargados.

Publique-se. Intimem-se. 

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 

                   Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
                                                 Relator

TENTATIVA  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  DE  MÉRITO  DECIDIDA. 
IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Nos termos do art. 535 
do CPC, os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar no julgamento obscuridade 
ou  contradição  ou  quando  o  julgador  for  omisso  na  análise  de  algum  ponto.  Admite-se,  por 
construção jurisprudencial, também a interposição de aclaratórios para a correção de erro material. 
2. "A omissão a ser sanada por meio dos embargos declaratórios é aquela existente em face dos 
pontos em relação aos quais está  o julgador obrigado a responder;  enquanto a contradição que 
deveria ser arguida seria a presente internamente no texto do aresto embargado, e não entre este e o 
acórdão recorrido. Já a obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto do  decisum, 
referente  à  falta  de  clareza,  o  que  não  se  constata  na  espécie."(EDcl  no  AgRg  no  REsp 
1.222.863/PE, Rel. Ministro castro Meira, Segunda Turma, DJe 13/6/2011). 3. Embargos manejados 
com nítido  caráter  infringente,  onde se  objetiva  rediscutir  a  causa  já  devidamente  decidida.  4. 
Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 94.437/PR, Rel. Ministro Luis 
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012).


