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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO  DE  MATÉRIAS  NÃO
DELIMITADAS  NA  DECISÃO.  MERA
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO. MEIO ESCOLHIDO IMPRÓPRIO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART.
1.022  DO CPC/2015.  CARÁTER
MANIFESTAMENTE  PROTELATÓRIO.
APLICAÇÃO  DE  MULTA.  INTELIGÊNCIA  DO
ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. REJEIÇÃO.

- Segundo o rol taxativo do art. 1022 do novo Código
de Processo Civil, os Embargos Declaratórios só são
cabíveis  quando  houver  na  decisão  vergastada
obscuridade,  contradição,  omissão ou para correção
de erro material,  não servindo de meio para que se
amolde a decisão ao entendimento do embargante.
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-  Ainda  que  para  fim  de  prequestionamento,
devem  estar  presentes  um  dos  três  requisitos
ensejadores dos embargos de declaração.

-  Nos  termos  do  art.  1.026,  §  2º,  do  CPC/15,
“Quando manifestamente protelatórios os embargos de
declaração,  o  juiz  ou  o  tribunal,  em  decisão
fundamentada,  condenará  o  embargante  a  pagar  ao
embargado multa não excedente a dois por cento sobre
o valor atualizado da causa.”

V I S T O S , relatados e discutidos os autos acima
referenciados.

A C O R D A  a Terceira Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar  os
embargos declaratórios com aplicação de multa..

R E L A T Ó R I O

Maria  Emília  Coutinho  Torres  de  Freitas opõe
embargos de declaração (fls.657/666) contra o acórdão de fls.638/655, que
deu  provimento  parcial  ao  apelo  interposto  pela  Montes  Claros
Empreendimentos  e  Incorporação  SPE  LTDA,  em  decisão  assim
ementada:

APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
MÚLTIPLOS  REGISTROS  DE  HIPOTECA.  NEGÓCIOS
JURÍDICOS  QUE  ENVOLVEM  UM  ÚNICO
EMPREENDIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 237-A, DA LEI
DE  REGISTROS  PÚBLICOS.  ÚNICA  COBRANÇA  DOS
EMOLUMENTOS  CARTORÁRIOS.  PRECEDENTES  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E  DAS  CORTES
PÁTRIAS.  REFORMA  DA  SENTENÇA.  CONCESSÃO
PARCIAL DA SEGURANÇA.  PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO APELATÓRIO.
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“  Art.  237-A.   Após  o  registro  do  parcelamento  do  solo  ou  da
incorporação  imobiliária,  até  a  emissão  da  carta  de  habite-se,  as
averbações e registros relativos à pessoa do incorporador ou referentes
a direitos reais de garantias, cessões ou demais negócios jurídicos que
envolvam o empreendimento serão realizados na matrícula de origem
do imóvel  e  em cada uma das  matrículas  das  unidades  autônomas
eventualmente abertas. (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009)

§ 1o  Para efeito de cobrança de custas e emolumentos, as averbações e
os  registros  relativos  ao  mesmo  ato  jurídico  ou  negócio  jurídico  e
realizados com base no caput serão considerados como ato de registro
único,  não  importando  a  quantidade  de  unidades  autônomas
envolvidas ou de atos intermediários existentes. (Redação dada pela
Lei nº 12.424, de 2011)  (…)” ( Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de
1973.-  Dispõe  sobre  os  registros  públicos,  e  dá  outras
providências.”

AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO QUE ENVOLVE
O EMPREENDIMENTO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 237. A DA
LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. ATO DE REGISTRO ÚNICO
DE  INCORPORAÇÃO  IMOBILIÁRIA.  Segundo  estabelece   o
artigo 237-A da Lei n. 6.015/1973, no registro da incorporação
imobiliária, até o registro da Carta de Habite- se, inclusive, as
averbações e registros relativos à pessoa do incorporador ou
referentes  a  direitos  reais  de  garantias,  cessões  ou  demais
negócios  jurídicos  que  envolvam  o  empreendimento,  serão
realizados na matrícula de origem do imóvel e em cada uma
das  matrículas  das  unidades  autônomas  eventualmente
abertas,  sendo  que,  para  efeito  de  cobrança  de  custas  e
emolumentos,  as  averbações  e  registros  serão  considerados
como ato de registro único, não importando a quantidade de
unidades  autônomas  envolvidas  ou  de  atos  intermediários
existentes. Ainda que o ônus averbado na matrícula mãe e nas
matrículas  autônomas  decorrentes  da  incorporação  tenha
origem  na  aquisição  dos  terrenos,  não  há  como  deixar  de
considerá-lo parte de negócio que envolve o empreendimento,
pois é naquela matrícula que a incorporação se constitui, sendo
o terreno,  nas  incorporações  imobiliárias,  parte  integrante  e
indissociável  do  negócio. Recurso  desprovido.  Unânime.  (TJDF;
Rec  2012.01.1.050405-5;  Ac.  677.666;  Terceira  Turma  Cível;  Rel.
Des. Otávio Augusto; DJDFTE 28/05/2013; Pág. 105) 

PROCESSUAL CIVIL.  COBRANÇA DE  EMOLUMENTOS  DE
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. REGISTRO ÚNICO.
ATENUAÇÃO  DOS  CUSTOS  DA  INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.
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SÚMULA 211/STJ.
1.  A indicada afronta  do  art.  228 da Lei  6.015/1973 não pode ser
analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre
esse  dispositivo  legal.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  entende  ser
inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos
por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da
oposição  de  Embargos  de  Declaração,  haja  vista  a  ausência  do
requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
2.  O  cálculo  dos  emolumentos  cobrados  pelo  Cartório  de
Registro de Imóveis competente para o registro do contrato de
mútuo relativo à construção do empreendimento imobiliário,
com garantia hipotecária, celebrado entre a empresa recorrida e
a Caixa Econômica Federal, com fulcro no art. 237-A, § 1o, da
Lei  6.015/73,  incluído  pela  Lei  n°  11.977/2009,  deverá  ser
realizado como ato de  registro único,  independentemente  da
quantidade de atos e de unidades autônomas envolvidas.
3. A Lei 11.977/2009, que acrescentou o artigo em comento, tem
como escopo  atenuar  os  custos  da  incorporação  imobiliária
para  reduzir  o  conhecido  déficit  habitacional  brasileiro;
portanto, a interpretação do Tribunal a quo está em sintonia
com os valores sociais predispostos em nossa legislação e deve
ser prestigiado por esta Corte.
4.  Recurso  Especial  não  provido.(STJ-  REsp  1441872/ES,  Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
21/05/2015, DJe 04/08/2015).

Assevera a embargante que o acórdão foi omisso “no
que concerne à argumentação da Resposta à Apelação de que houve flagrante
ofensa  ao  aparato  legal  que  disciplina a  matéria,  eis  que,  não só  inobserva a
legislação federal nº 11.977/09, que incluiu o art. 237-A na Lei nº 6.015/73, aqui
questionado, quanto à Lei Federal nº 12.424/2011 que dispõe sobre o Programa
Minha Casa, Minha Vida – PMCMV” e também porque ignorou as Leis nº
5.672/92 e 7.814/2003.

Pugna pelo  acolhimento  dos  embargos,  com  efeitos
infringentes,  a  fim  de  que,  suprida  a  omissão  acima  apontada,  seja
negado provimento ao apelo. Se outro for o entendimento, requer que as
matérias  aventadas  sejam  expressamente  enfrentadas,  assegurando  a
admissibilidade de eventual recurso à instância superior.

A embargada afirma não haver configuração do vício,
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por  ter  o  Órgão  colegiado  solucionado  a  controvérsia  de  forma
fundamentada,  pleiteando  a  rejeição  dos  aclaratórios  e  a  aplicação  da
multa  do  art.  81  do  CPC/2015,  ante  a  clara  litigância  de  má-fé  da
embargante. (fls.680/688)

É o relatório.

V O T O

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  -
Relator

Segundo  o  rol  taxativo  do  art.  1.022  do  Código  de
Ritos de 2015, os Embargos Declaratórios só são cabíveis para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.
In verbis:

“Art.  1.022.  Cabem  embargos  de  declaração  contra  qualquer

decisão  judicial  para:  I  -  esclarecer  obscuridade  ou  eliminar

contradição; II  -  suprir omissão de ponto ou questão sobre o

qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III -

corrigir erro material.”

É  necessário,  portanto,  para  o  seu  acolhimento,  a
presença de algum desses pressupostos,  de sorte que, inexistindo-os,  a
sua rejeição é medida que se impõe.

Em que pesem os argumentos da embargante, extraio
do  exame  detido  dos  autos,  que  esta  não  se  conformou  com  a
fundamentação  contrária  da  decisão  colegiada  em  relação  às  suas
pretensões  e,  para  tanto,  lançou  mão  dos  aclaratórios,  pretendendo  o
rejulgamento da causa, inviável nesta seara.

Ademais,  “o juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
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decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos”.1

Desta forma, deve-se concluir pela impropriedade dos
argumentos trazidos pela embargante, por não haver pontos omissos a
serem corrigidos no acórdão impugnado.

Sobre o tema, vejamos os posicionamentos a seguir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

NO  ACÓRDÃO  COMBATIDO.  VÍCIO  NÃO

CARACTERIZADO.  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE.  FINS  DE  PREQUESTIONAMENTO.

IMPOSSIBILIDADE.  VINCULAÇÃO  À  INCIDÊNCIA  DAS

HIPÓTESES DO ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REJEIÇÃO. - Os embargos de

declaração têm cabimento apenas nos casos de obscuridade,

contradição  ou  omissão,  não  se  prestando  ao  reexame  do

julgado e inexistindo quaisquer das hipóteses justificadoras

do expediente,  impõe-se a sua rejeição.  -  Nem mesmo para

fins  de  prequestionamento  se  pode  desejar  repisar  os

argumentos, os quais restaram repelidos pela fundamentação

desenvolvida  na  decisão. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do

Processo  Nº  01286203320128152001,  4ª  Câmara  Especializada

Cível,  Relator DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA

COUTINHO , j. em 30-07-2015)

 

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  Omissão.  Inexistência.

Rediscussão  da  matéria  já  confrontada.  Meio  escolhido

impróprio. Prequestionamento. Rejeição dos aclaratórios. - Não

se admitem embargos declaratórios com propósito claramente

modificativo, no flagrante intuito de ver reapreciada a matéria

já  decidida,  sem,  contudo,  revelar  a  existência  de  qualquer

omissão,  obscuridade  ou  contradição  do decisum,  capaz  de

1 (RJTJSP 115/207, in Theotonio Negrão, CPC anotado, nota n. 17a ao art. 535)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0018303-31.2013.815.2001                               6



mudar  o  julgamento.  -  Ainda  que  para  fim  de

prequestionamento, deve estar presente ao menos um dos três

requisitos enseadores dos embargos de declaração.”2

No  que  diz  respeito  à  omissão  apontada,  assim  se
pronunciou o acórdão embargado:

“Pois bem, segundo o procedimento estabelecido pelo art. 237-

A da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), os registros e

averbações  relativos  a  direitos  reais  de  garantias,  cessões  ou

demais  negócios  jurídicos  que  envolvam  o  empreendimento

devem ser realizados tanto na matrícula de origem do imóvel,

quanto em cada uma das matrículas das unidades autônomas

eventualmente  abertas,  independentemente  da  quantidade,

estando, entretanto, o registrador limitado à cobrança simples

de emolumentos, como se ato único de registro fosse.

Esse dispositivo (237-A) foi  introduzido pela Lei  11.977/2009,

que  estabeleceu  que  as  repetidas  averbações/registros,  para

efeito de cobrança de custas e emolumentos, até a emissão da

carta de habite-se, devem ser consideradas como um único ato,

independentemente  da  quantidade  de  unidades  autônomas

envolvidas.

Exatamente como pretende a recorrente. 

A inclusão de tal artigo na Lei dos Registros Públicos fez surgir

uma  discussão,  no  sentido  de  que  apenas  se  aplicaria  aos

empreendimentos que estivessem contidos no Programa Minha

Casa, Minha Vida, já que a Lei nº 11.977/2009 veio dispor sobre

o citado plano habitacional.

O CNJ, através do Procedimento de Controle Administrativo de

2 2 TJPB - Acórdão do processo nº 20020090180999001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. 
MANOEL SOARES MONTEIRO j. Em 20/05/2010.
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nº  0005525-75.2009.2.00.0000,  tentou dirimir  esta  controvérsia,

com o seguinte julgado:

PEDIDO  DE  PROVIDÊNCIAS.  AVISO  421/2009  da  CGJRJ  –

INTERPRETAÇÃO  DO  ART.  237-A  DA  LEI  6.015/73  –

INCLUSÃO PELO ART. 76 DA LEI 11.977/2009 – APLICAÇÃO

GERAL  A  TODOS  OS  PARCELAMENTOS  E

INCORPORAÇÕES  IMOBILIÁRIAS  –  AFASTAMENTO  DA

INTERPRETAÇÃO QUE RESTRINGE SUA INCIDÊNCIA AOS

IMÓVEIS OBJETO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA

VIDA – PMCMV.

I – Pelo Aviso nº 421/2009, a Corregedoria Geral de Justiça do

Estado do  Rio  de  Janeiro  considerou  que  o  art.  237-A,  §  1º,

introduzido na Lei 6.015/73 pela Lei nº 11.977/2009, que dispõe,

dentre outros assuntos, sobre o Programa Minha Casa, Minha

Vida – PMCMV, aplicar-se-ia, exclusivamente, às incorporações

imobiliárias objeto do referido programa.

II  –  Interpretação  que  não  se  coaduna  com  a  interpretação

histórica,  sistemática  e  teleológica  a  ser  conferida  ao  novel

dispositivo, já que a nova disciplina insere-se na competência

privativa  da  União  prevista  no  art.  22,  XXV da  Constituição

Federal, não se cuida de isenção tributária heterônoma e visa

atenuar os custos da incorporação imobiliária  para  reduzir  o

conhecido déficit habitacional brasileiro.

III  –  O  art.  237-A,  §  1º  da  Lei  6.015/73  aplica-se  a  todos  os

parcelamentos e incorporações imobiliárias, não se encontrando

restrito  às  incorporações  objeto  do  Programa  Minha  Casa,

Minha Vida – PMCMV.

IV – Voto no sentido de anular o Aviso nº 421/2009 da CGJRJ e

expedir recomendação para que todos os Tribunais de Justiça

apliquem a interpretação conferida por este voto ao art. 237-A, §

1º da Lei 6.015/73.

(CNJ -  PP -  Pedido de Providências  -  Conselheiro -  0005525-

75.2009.2.00.0000  -  Rel.  ELIANA CALMON -  124ª  Sessão  -  j.

12/04/2011 ).
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O  referido  procedimento  foi  questionado  junto  ao  Supremo

Tribunal Federal, que entendeu que a deliberação emanada pelo

Conselho  Nacional  de  Justiça  não  se  reveste  de  caráter

impositivo,  limitando-se  a  veicular  mera  recomendação  cujos

destinatários  são  os  Tribunais  de  Justiça  e  as  Corregedorias

locais.  Todavia,  o  Excelso  Pretório  não concluiu  a  análise  da

questão,  concebendo que não possuía  competência  originária

para  julgar  aquela  ação  mandamental  “  eis  que  o  órgão

investido de atribuição funcional para praticar, como apoio em

mera  recomendação,  o  ato  administrativo  receado  não  está

incluído no rol  exaustivo inscrito,  em “numerus clausus”,  no

art. 102, I, da Constituição da República.” 1

Percebe-se, com isso, que o CNJ firmou o entendimento de que

o  referido  dispositivo  tem  aplicabilidade  a  toda  e  qualquer

incorporação  imobiliária,  não  se  limitando  àquelas  do

Programa Minha Casa, Minha Vida. É dizer, a despeito de a Lei

11.977/2009 dispor sobre o citado plano de habitação popular,

diversas  alterações  foram  por  ela  inseridas  no  ordenamento

registral. 

Ora, ainda que a deliberação do citado órgão censor não passe

de uma mera recomendação, como estabeleceu o STF, fato é que

existiu a inovação da Lei Federal de Registros Públicos, que não

pode ser desprezada, pelo menos enquanto vigência possuir ou

não for questionada a sua constitucionalidade. 

Em verdade, ao introduzir o referido artigo 237-A à LRP, a Lei

nº  11.977/2009  veio  apenas  tentar  tornar  homogênea  a

sistemática de cobrança de registros efetuados nas matrículas

de empreendimentos imobiliários. 

Portanto,  não  restam  dúvidas  de  que,  desde  a  incorporação

imobiliária, até a emissão da Carta de Habite-se, inclusive, as
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averbações  e  registros  relativos  à  pessoa  do incorporador ou

referentes  a  direitos  reais  de  garantias,  cessões  ou  demais

negócios jurídicos que envolvam o empreendimento, para efeito

de cobrança de custas e emolumentos, serão considerados como

ato  de  registro  único,  não  importando  a  quantidade  de

unidades  autônomas  envolvidas  ou  de  atos  intermediários

existentes.

Nesse  contexto,  todos  os  atos  referentes  aos  registros  de

hipoteca  dos  imóveis  que  integram  o  empreendimento  em

análise  (Condomínio  Residencial  Montes  Claros),  devem  se

sujeitar  à  exceção prevista  no art.  237-A da  Lei  de  Registros

Públicos, devendo ser considerados como registro único.”

Nesta  perspectiva,  em  função  da  especificidade  e
clareza  do  julgado,  as  irresignações  aclaratórias  apresentadas  pela
embargante,  combatendo  o  entendimento  adotado  por  esta  Colenda
Câmara,  configura-se  como tentativa de rediscussão da matéria,  o que
não é permitido em sede de embargos declaratórios.

Nesse sentido, vejamos o precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.  ENUNCIADO  ADMINISTRATIVO  Nº

03/STJ.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE

VÍCIOS  NO  JULGADO.  REDISCUSSÃO  DE  MATÉRIA  JÁ

DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração

têm  a  finalidade  simples  e  única  de  completar,  aclarar  ou

corrigir  uma decisão  omissa,  obscura  ou contraditória.  Não

são destinados à adequação do  decisum ao entendimento da

parte  embargante,  nem  ao  acolhimento  de  pretensões  que

refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão

de questão já resolvida. Precedentes.  2.  A análise das razões

recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do

decisum , o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de

declaração rejeitados. (STJ – Edcl no AgRg nos EDiv em AREsp
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620.940  –  Primeira  Seção  –  Relator:  Min.  Mauro  Campbell

Marques – Pub. DJe 21/09/2016)

 
Outrossim,  verifica-se  que  o  prequestionamento

explícito para fins de interposição de futuros recursos no âmbito do STJ
e/ou STF,  segundo entendimento jurisprudencial,  é  desnecessário,  pois
basta  que a  matéria  aduzida  no recurso  especial  tenha sido  objeto  de
manifestação  pelo  Tribunal  a  quo,  sem  que  seja  essencial  o
pronunciamento específico sobre os dispositivos legais correspondentes.

Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio: 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  MANDATOS.  AUSÊNCIA

DE  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.  Os

embargos declaratórios não merecem acolhimento quando não

configuradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022,

do  ncpc.  Ausente  omissão,  contradição  ou  obscuridade  na

decisão embargada bem como qualquer erro material passível

de  correção.  Rediscussão  da  matéria.  Pretensão  das  partes

embargantes  de  rediscutir  matéria  já  apreciada.

Impossibilidade,  segundo entendimento do STJ e  desta corte.

Prequestionamento. A decisão não está obrigada a enfrentar

todos  os  dispositivos  legais  tidos  por  violados  em recurso,

bastando  que  a  questão  seja  discutida  e  decidida

fundamentadamente.  Embargos  de  declaração  desacolhidos.

(TJRS;  EDcl  0103343-46.2016.8.21.7000;  Santa  Cruz  do  Sul;

Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Ana Beatriz Iser; Julg.

04/05/2016; DJERS 12/05/2016).

PROCESSUAL  CIVIL.  PREVIDENCIÁRIO.  EMBARGOS  DE

DECLARAÇÃO.  REDISCUSSÃO  DA  CAUSA.

INCONFORMISMO.  INVIABILIDADE.  REJEIÇÃO.  1.  Cabem

embargos  de  declaração  quando  houver,  na  sentença  ou  no

acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2.

A  parte  embargante  limitou-se  a  rediscutir  as  questões  já
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decididas  no  acórdão.  Na  hipótese,  não  houve,  no  caso

concreto, nenhum vício, pois o aresto encontra-se devidamente

fundamentado,  uma  vez  que  o  conjunto  probatório  (prova

material  e  testemunhal)  encontra-se  em conformidade  com o

art.  48,  § 2º c/c arts.  55,  § 3º e 106, ambos da Lei n.  8.213/91.

Ademais,  os  INFBEN”s  (fls.  89  e  92)  em  nome  da  autora,

constando  auxílio-doença  como  comerciária,  e  o  CNIS  (fls.

95/98), informando que ela exerceu atividade de cunho urbano

na Água Prefeitura no período de 1988 a 2008, comprovam que

ela  não logrou provar sua condição de  rurícola  no prazo  de

carência, necessária à obtenção do benefício em questão. 3. O

inconformismo da parte embargante deve ser manifestado por

meio  de  recurso  próprio  à  revisão  da  matéria  decidida  no

acórdão objurgado. 4. A mera alegação de prequestionamento,

por  si  só,  não  viabiliza  o  cabimento  dos  embargos

declaratórios,  sendo  indispensável  a  demonstração  da

ocorrência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do NCPC.

5.  Embargos  de  declaração  rejeitados.  (TRF  1ª  R.;  EDcl-AC

007763064.2013.4.01.9199;  Segunda Turma; Rel.  Des.  Fed.  João

Luiz de Sousa; DJF1 16/05/2016).

O caráter prequestionatório que a Embargante deseja
emprestar aos Aclaratórios não há como ser acolhido, já que o aludido
Acórdão  dissecou  toda  a  matéria  discutida,  encontrando-se
suficientemente fundamentado e motivado.

A oposição dos presentes Aclaratórios, portanto, deve
ser  entendida  como  procrastinatória,  restando  cabível  a  aplicação  da
multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/20153.

Face ao exposto, ausentes os requisitos legais do art.
1.022 do CPC/2015, REJEITO os aclaratórios e CONDENO a embargante,

3  Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a 
interposição de recurso. […] § 2º. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o 
juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa 
não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
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na forma do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, ao
pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por ser
manifestamente protelatória a insurgência.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 24
de  abril  de  2018,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.
Participaram  do  julgamento,  além  desta  Relatora,  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti  de  Albuquerque  e  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides.  Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Marcus  Vilar  Souto
Maior, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 26 de abril de
2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
R e l a t o r a
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