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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  PRETENSÃO  DE
REDISCUSSÃO  DE  MATÉRIA  JÁ  ANALISADA  —
IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART.
535 DO CPC — REJEIÇÃO.
 
— Tendo o Tribunal apreciado amplamente os temas levantados no recurso e
considerados pertinentes ao deslinde da causa, descabe a oposição de Embargos
Declaratórios por inexistir a alegada omissão na espécie.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
relatados.

ACORDA a Segunda Sessão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por unanimidade, em  rejeitar os  embargos  declaratórios,  nos  termos  do  voto  do
relator.

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, fls. 1387/1392, interpostos
por  Francisco de Tásio Queiroga Cartaxo e outra,  combatendo acórdão,  fls.  1375/1382,  que
rejeitou os embargos de declaração manejado pelos promoventes.

Nas suas razões, o recorrente sustenta omissão no julgado quanto a ausência
de manifestação a respeito de outros pontos trazidos nos primeiros aclaratórios interpostos. Por fim,
requer o acolhimento do presente recurso.

Devidamente intimado para apresentar resposta aos embargos, os recorridos
apresentaram reposta às fls.1051/1064.

É o relatório. 

VOTO



Inicialmente, cabe-nos registrar que os Embargos Declaratórios possuem a
função  teleológica  de  completar  a  decisão  omissa  ou,  ainda,  aclará-la,  dissipando  eventuais
obscuridades  ou  contradições.  Suas  hipóteses  de  cabimento  são  exaustivas  e  taxativamente
elencadas pelo art. 535 do CPC. 

A omissão  autorizante  da  interposição  dos  Embargos  é  aquela  em que
incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, seja porque a parte
expressamente o requereu, seja porque a matéria é de ordem pública e o julgador tinha de decidi-la
ex officio. 

No entanto,  em se tratando de omissões de apreciação dos fundamentos
jurídicos trazidos pelas partes ao debate processual, é de  opinio communi que não está o órgão
jurisdicional  condicionado à crítica analítica  acerca  de cada  um deles  à  exaustão,  sob pena  de
mitigação do princípio do livre convencimento motivado e da rápida duração do processo. 

De ver-se, dessarte, que o Poder Judiciário não constitui sensor retórico ou
máquina silogística de validade de argumentos. Ao revés, o que lhe cumpre atingir é o justo que,
mesmo não sendo entendido como um algo metafísico ou definível a priori, goza, quando menos,
de  status  ou  standart jurídico  suposto  pelo  Direito  Positivo.  Para  tanto,  afigura-se  suficiente
investigar a procedência da pretensão de direito material, com os respectivos fundamentos de direito
prestantes.

Nesse  ínterim,  sublinhe-se  que,  para  a  solução  jurisdicional  das  lides
deduzidas em juízo, é suficiente que se atribua o fundamento de direito indispensável e cabível à
espécie, pois que, afinal, “da mihi factum, dabo tibi jus”.

O  próprio  STJ  já  esclareceu  que  é  “entendimento  assente  de  nossa
jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários
sobre  todos  os  argumentos  levantados  pelas  partes.  Sua  fundamentação  pode  ser  sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (AI
169.073-SP AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98).

Nesse contexto, vislumbra-se que a interposição dos aclaratórios tem intuito
meramente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art.1.026 §
2º do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, senão veja-se:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AGRAVO  REGIMENTAL.  RECLAMAÇÃO.
PROCESSUAL  CIVIL.  ART.  535  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. CARÁTER NOTADAMENTE
PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CPC.
1.  Os embargos  de  declaração  não  se  prestam ao  inconformismo das  partes,  que
repisam os argumentos anteriormente levantados e não acolhidos, circunstância que
não indica a existência de omissão, contradição ou obscuridade no decisum, tampouco
a existência de erro material.
2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos aduzidos pelas partes,
desde que exponha as razões de fato e de direito que o conduziram ao seu convencimento.
3. A reiteração, em sede de segundos embargos de declaração, de questões já suscitadas e
apreciadas, revelam o manifesto intuito da parte embargante em procrastinar o feito, o
que atrai a aplicação da multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no percentual de 1%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC. (STJ – Edcl



nos  Edcl  no  AgRg na Rcl  2790/DF –  Rel.  Des.  Convocado  do  TJ/RS  Vasco  Della
Giustina – Segunda Seção Dje 05.03.2010). 

Ex  positis,  REJEITO  OS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  COM
APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

É como voto.

Presidiu a Sessão com voto o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, João Alves da Silva, Frederico Martinho
da Nóbrega Coutinho, Eduardo José Carvalho Soares (Juiz Convocado, para substituir, a Exma. Sra.
Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes)  e  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  Convocado,  para
substituir o Exmo. Sr. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

João Pessoa, 04 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR/
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046445-60.2004.815.2001

Vistos etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 08 de fevereiro de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

                               Relator


