
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0005184-27.2011.815.0011
Origem : 2ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A.
Advogado : Nelson Willians Fratoni Rodrigues – OAB/PB 128.341-A
Embargado : Município de Campina Grande.
Procurador : Alessandro Farias Leite.

: George Suetônio Ramalho Júnior. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INO-
CORRÊNCIA. FINALIDADE DE PREQUESTIONA-
MENTO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO
DECISUM.  MULTA DO ART. 1.026,  §2º  DO NCPC.
INDEFERIMENTO.  AUSÊNCIA  DE  CARÁTER
PROTELATÓRIO.  SÚMULA  Nº  98  DO  STJ.
REJEIÇÃO. REJEIÇÃO. 

- Verificando-se que o acórdão embargado solucionou o re-
curso interposto, apreciando as questões suscitadas no ca-
derno  processual  de  forma  devidamente  fundamentada,
após  pormenorizada  análise  fática  e  jurídica  dos  dados
constantes nos autos, não há que se cogitar em falha que
possa ser sanada por meio de embargos de declaração.

-  Não havendo omissão,  obscuridade  ou  contradição  no
julgado, não são cabíveis os embargos de declaração, ainda
que com a finalidade de prequestionamento.

- Não vislumbrando o caráter protelatório da irresignação
em tela, ante o notório propósito de prequestionamento das
matérias,  incabível  a aplicação da multa prevista  no art.
1.026, §2º, do NCPC. Incidência da Súmula nº 98 do STJ.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.  ACORDA  a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, rejeitar os embargos, à
unanimidade, nos termos do voto do relator.
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Trata-se de  Embargos de Declaração (fls.  283/285) opostos pela
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A, desafiando os termos do acórdão
(fls. 274/281), o qual deu provimento parcial ao recurso apelatório, apenas para lhe
conceder gratuidade judiciária, nos autos Ação Declaratória de Nulidade de Ato
Administrativo proposta em face do Município de Campina Grande.

Em sede de razões recursais,  afirma que não houve manifestação
expressa  acerca  da  ausência  de  motivação do ato  administrativo que lhe impôs
multa vultosa. Ressalta, pois, a omissão no que tange aos artigos 2º e 50 da Lei
9.784/1999 e art.  37  da Constituição Federal.  Ao final,  destaca a  finalidade de
prequestionamento  da  matéria,  rogando  pelo  acolhimento  dos  aclaratórios  para
sanar a omissão apontada.

Devidamente  intimado,  o  embargado  ofertou  contrarrazões  (fls.
290/293), pugnando pela rejeição do recurso e pela aplicação de multa processual.

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.

Nos termos do art.  1022 do Novo Código de Processo Civil,  são
cabíveis  embargos  de  declaração  quando  houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Desse modo, pressupõe para
sua interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a possibilidade de
eventualmente permitir duplo sentido na interpretação. Permite-se, assim, através
deste  recurso,  aclarar-se  o  texto,  de  forma a  que  seja  amplamente  entendido o
respectivo teor.

Neste  ínterim,  é  de  se  ressaltar  a  apreciação  do  pedido  de
prequestionamento  vincula-se  ao  preenchimento  de  um  dos  pressupostos
específicos dos aclaratórios, quais sejam, a existência de omissão, obscuridade ou
contradição, o que não se verificou no caso em comento.

Sobre o tema, inclusive quando a pretensa manifestação visa recair
em matéria constitucional, o Superior Tribunal de Justiça já pontificou ser incabível
o  aclaratório,  especialmente  quando a controvérsia  foi  dirimida  de forma clara,
expressa  e  em acórdão  devidamente  fundamentado,  como é  o  caso  dos  autos.
Confira-se o aresto em questão:

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DEMATÉRIA
CONSTITUCIONAL.  INVIABILIDADE.  1.  Os  embargos
de declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não
se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser
rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já
decidida.  2.  A  controvérsia  -  incidência  dos  índices
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deflacionários – foi dirimida de forma clara, expressa e
em  acórdão  devidamente  fundamentado.  3.  São
impróprios  os  aclaratórios  que  têm  por  objetivo  a
discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de
prequestionamento,  para interposição futura  de  recurso
extraordinário.  (...)  5.  Embargos  de  declaração
rejeitados.
(STJ  -  EDcl  no  AgRg  no  REsp:  1356879  RS
2012/0255532-9,  Relator:  Ministro  CASTRO  MEIRA,
Data  de  Julgamento:  02/04/2013,  T2  -  SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2013).

Pois  bem,  no  caso  dos  autos,  apesar  de  a  embargante  afirmar  a
existência de omissão no julgado, em verdade,  apenas apresenta inconformismo
quanto ao teor do julgado colegiado devida e fundamentadamente proferido, tendo
a Segunda Câmara Cível  deste  Colendo Tribunal  decidido,  à unanimidade,  pelo
provimento  parcial  da  apelação  cível  unicamente  em  relação  à  concessão  da
gratuidade  judiciária,  mantendo  os  demais  termos  da  sentença  que  julgou
improcedente os pedidos contidos na exordial.

Pela leitura atenta do acórdão, verifica-se  claramente que houve a
solução da lide de forma devidamente fundamentada, com a análise das questões
postas pelas partes e em estrita consonância aos elementos constantes nos autos e a
legislação aplicável ao caso, não havendo que se cogitar em falha que possa ser
sanada por meio de embargos de declaração.

Ora,  houve pronunciamento expresso acerca da motivação do ato
administrativo que se pretendia anular, qual seja: a conduta abusiva da parte ora
embargante no tocante à cobrança ilegal de juros e tarifas. 

Outrossim,  restou  consignada  a  lisura  do  procedimento
administrativo que culminou na imposição ao ora embargante de multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por parte do PROCON do Município de Campina
Grande.  Além  do  mais,  o  acórdão  considerou  que  o  valor  da  multa  aplicada
observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Vejamos os seguintes
trechos da decisão embargada:

“Conforme  narrado,  o  PROCON  do  Município  de
Campina Grande impôs ao apelante multa no valor de R$
5.000,00  (cinco  mil  reais),  em  virtude  de  sua  conduta
abusiva no tocante à cobrança ilegal de juros e tarifas. 

Para a  imposição da  multa  referida,  é  indiscutível,  no
caso em apreço, a lisura do procedimento administrativo
levado  a  cabo  pelo  órgão  municipal,  tendo  sido
assegurado o devido processo legal, com a garantia da
ampla  defesa  e  do  contraditório,  circunstância
corroborada pelo término do procedimento com a decisão
administrativa de recurso (fls. 73).
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Nesse  contexto,  cumpre  ressaltar  que,  no  exercício  do
controle  jurisdicional,  é  vedado  ao  Poder  Judiciário
adentrar  no  mérito  dos  atos  administrativos,  cabendo
apenas  examiná-los  sob  o  prisma  da  legalidade.  A
respeito  do  tema  Hely  Lopes  Meirelles  (In  Direito
Administrativo Brasileiro.  28.ed.  São Paulo:  Malheiros,
2003.  p.605)  assevera:  

“O que o Poder Judiciário não pode é ir além do exame
de legalidade,  para emitir  um juízo de  mérito  sobre os
atos da Administração. (...) A competência do Judiciário
para  a  revisão  de  atos  administrativos  restringe-se  ao
controle  da  legalidade  e  da  legitimidade  do  ato
impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do
ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se
a  conformidade  com  os  princípios  básicos  da
Administração  Pública  (...).  Ao  Poder  Judiciário  é
permitido  perquirir  todos  os  aspectos  de  legalidade  e
legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do
ato administrativo onde ela se encontra, e seja qual for o
artifício  que  a  encubra.  O  que  não  se  permite  ao
Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo,
ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou
justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo
pronunciamento  de  administração,  e  não  de  jurisdição
judicial”.  

Sendo  assim,  nesta  oportunidade,  compete  apenas
analisar  a  pretensão  do  recorrente  no  que  tange  à
legalidade do ato administrativo combatido, sem adentrar
em seu mérito. Logo, não cabe perquirir a respeito das
circunstâncias fáticas que deram ensejo à instauração do
processo administrativo e posterior aplicação da multa,
mas  somente  se  tais  atos  foram  realizados  com
observância das cautelas legais. 

Nesses termos,  restando devidamente apurada a prática
de infração pela parte promovida ao proceder à cobrança
de  valores  indevidos  no  contrato  entabulado  entre  as
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partes, deve prevalecer a multa cobrada pelo PROCON.
Neste  mesmo  sentido,  vejamos  excerto  do  parecer  da
Douta Procuradoria de Justiça:

“Extraído  do conteúdo  fático-probatório  encartado nos
autos  a  infringência  pela  apelante,  fornecedora  de
serviços, dos deveres de boa-fé, cooperação e lealdade ao
consumidor irreprimível  o  ato administrativo punitivo”.
(fls. 268).

Em caso análogo ao dos autos, esta Corte de Justiça já se
posicionou no mesmo sentido, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA
ADMINISTRATIVA.  SANÇÃO  APLICADA  PELO
PROCON.  COBRANÇA  INDEVIDA.  INFRAÇÃO
CONFIGURADA.  NULIDADE  DO  PROCESSO
ADMINISTRATIVO.  INOCORRÊNCIA.  OBSERVÂNCIA
DOS  PRINCÍPIOS  LEGAIS.  MULTA  FIXADA  DE
ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.  57
DO  CDC.  DESPROVIMENTO.  -  O  PROCON  tem
competência  para  aplicar  sanções  decorrentes  de
violação a normas de proteção e defesa do consumidor.
Ademais, não cabe ao órgão judicante analisar o mérito
de  decisão  administrativa  proferida  em  processo
administrativo regular, ainda mais quando o Apelante não
prova as suas alegações e a multa foi fixada na faixa de
discricionariedade  estabelecida  entre  300  (trezentos)  e
3.000.000 (três milhões) de UFIRs, nos termos do art. 57,
parágrafo  único,  do  CDC”.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00097285320148150011, 1ª Câmara Especializada Cível,
Relator  DES  LEANDRO DOS SANTOS  ,  j.  em  10-05-
2016). (grifo nosso).

Passando adiante, como é cediço, o Código de Defesa do
Consumidor,  ao  tratar  das  sanções  administrativas  a
serem impostas às infrações das normas consumeristas,
assim dispõe acerca da aplicação da pena de multa:
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“Art.  57.  A pena de multa,  graduada de acordo com a
gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição
econômica  do  fornecedor,  será  aplicada  mediante
procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de
que  trata  a  Lei  nº  7.347,  de  24  de  julho  de  1985,  os
valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou
municipais  de  proteção  ao  consumidor  nos  demais
casos”. 

Pois bem, analisando a situação dos autos,  constata-se
que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a
título  de  multa  observou  a  razoabilidade,  não  se
afigurando  excessivo.  Ao  contrário,  coaduna-se
perfeitamente com as funções repressiva e  inibitória da
multa imposta, de especial significado para a proteção do
setor consumerista em que atua a paete autora.

Em  demandas  idênticas  à  presente,  asseverando  a
razoabilidade  do  montante  da  multa  arbitrada  pelo
mesmo  Procon  do  Município  de  Campina  Grande,  a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se
manifestado, a exemplo do seguinte aresto:

“APELAÇÃO.  AÇÃO  ANULATÓRIA.  MULTA
ADMINISTRATIVA  APLICADA  PELO  PROCON  DE
CAMPINA  GRANDE.  IRREGULARIDADE  DO
PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  NÃO
CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO
E  À  AMPLA  DEFESA.  APLICAÇÃO  DE  MULTA
ADMINISTRATIVA.  COMPETÊNCIA  DO  ÓRGÃO  DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. NATUREZA INIBITÓRIA
DA  PENALIDADE.  MINORAÇÃO  DO  VALOR
ARBITRADO.  PRETENSÃO  DESATENDIDA.
RAZOABILIDADE  NA  FIXAÇÃO  DO  QUANTUM.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  RECURSO
DESPROVIDO. 

-  O  PROCON  do  Município  de  Campina  Grande,  na
condição de  Órgão de  Proteção ao Consumidor,  detém
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competência  para  a  imposição  de  sanções
administrativas,  inclusive  multa,  quando  verificada  a
ocorrência  de  infrações  às  normas  de  proteção  ao
consumidor.

- Entre as sanções administrativas impostas pelo Código
de Defesa do Consumidor, a de multa objetiva a punição
por prática de conduta vedada, coibindo a sua reiteração,
conforme enunciado no eu do art. 56.

- Nos moldes delineados no art. 57, do Código de Defesa
do Consumidor, a pena de multa será graduada, de forma
que  haja  a  devida  reparação  do  dano  causado  pela
infração legal, a inibição ou desestímulo à repetição do
ato ofensivo”.

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00134096520138150011, 4ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA
COUTINHO , j. em 22-09-2015). 

Logo,  uma  vez  observada  a  razoabilidade  e
proporcionalidade na estipulação do montante fixado a
título de multa, inexiste direito à invalidação do ato que
culminou com a imposição da penalidade administrativa..
(fls. 278/281).

Em  situação  na  qual  o  embargante  não  aponta  o  vício,  apenas
apresentando argumentos de rejulgamento da causa, confira-se o aresto do Superior
Tribunal de Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO  BANCÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  1.
OMISSÃO  E  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTENTE.  2.  VALIDADE DO LAUDO PERICIAL.
REVISÃO  CONTRATUAL.  REEXAME  DE  FATOS  E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.  Não  há  violação  do  art.  535  do  CPC  quando  os
argumentos  veiculados  nos  embargos  de  declaração
opostos na origem contra o aresto local não consistem na
indicação de  nenhum dos vícios  de  expressão (a saber,
omissão, obscuridade ou contradição), mas representam
tentativa de obter o rejulgamento da causa. Precedentes.
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2.  Devidamente  analisadas  e  discutidas  as  questões  de
mérito,  e  fundamentado  corretamente  o  acórdão
recorrido,  de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação dos arts. 165 e 458 do
CPC.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido quanto à
validade  do  laudo  pericial  produzido  e  sua  suficiência
para comprovação dos  fatos  constitutivos do direito  do
autor  depende  de  reexame  de  fatos  e  provas,  o  que  é
obstado na via especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ,  AgRg  nos  EDcl  no  AREsp  749.327/AL,  Rel.
Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016).

No que tange ao requerimento de aplicação da multa prevista no art.
1.026,  §2º,  do  NCPC,  sob  o  argumento  de  insurgência  aclaratória  com caráter
protelatório, entendo que não merece prosperar. Ora, de acordo com a Súmula nº 98
do STJ,  não tem caráter  protelatório o manejo de embargos de declaração com
propósito de prequestionamento de matérias, o que ocorreu no presente caso.

Por tudo o que foi exposto, não havendo qualquer vício a ser sanado
na decisão combatida, não merecem ser acolhidos os presentes embargos, razão
pela qual mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Isto posto, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

É COMO VOTO.

Participaram do julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio Ramalho
Júnior, o Exmo Dr. Aluísio Bezerra Filho, juiz convocado com jurisdição plena, em
substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, e o Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.  Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Valberto
Cosme  de  Lira,  Procurador  de  Justiça.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 03
de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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