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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AGRAVO 
INTERNO.   DECISÃO  COLEGIADA.  OMISSÃO. 
OBSCURIDADE.  CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA. 
REDISCUSSÃO  DA MATÉRIA  APRECIADA.  NOVO 
JULGAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  DECISUM  QUE 
SEGUIU  ESTRITAMENTE  O  ENTENDIMENTO  DO 
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  RECURSO 
MANIFESTAMENTE  PROTELATÓRIO.  REJEIÇÃO 
DOS  ACLARATÓRIOS,  COM  APLICAÇÃO  DE 
MULTA.   

- É de se rejeitar os embargos de declaração que visam 
rediscutir  a  matéria  julgada,  ou  quando  inexiste 
qualquer eiva de omissão, obscuridade ou contradição.
                            
- “O julgador não está obrigado a responder a todos os 
questionamentos formulados pelas partes, competindo-
lhe,  apenas,  indicar  a  fundamentação  adequada  ao 
deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades 
do caso concreto, como ocorreu in casu, não havendo 
qualquer omissão no julgado embargado.” (STJ. EDcl 
no AgRg no Ag 1238609 / RJ. Rel. Min. Gilson Dipp. J. 
em 14/12/2010).

- “Quando manifestamente protelatórios os embargos,  
o juiz ou o tribunal, declarando que o são, condenará o  
embargante  a  pagar  ao  embargado  multa  não  
excedente de um por cento sobre o valor da causa.” 
(Artigo 538, Parágrafo único, do Código de Processo 
Civil).
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade,  REJEITAR  OS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  COM 
APLICAÇÃO DE MULTA.

RELATÓRIO 

Inconformado com o Acórdão de fls.686/688-verso,  que desproveu a sua 

súplica regimental, o promovido apresentou os presentes Embargos de Declaração (fls. 

690/694). 

Em suas razões recursais,  o insurgente repete, basicamente, as mesmas 

alegações ventiladas por ocasião do seu agravo interno e do seu apelo. Assevera que o 

recurso  apelatório  foi  protocolado  com a  custas  do  preparo  recursal  no  prazo  legal, 

portanto,  não  deveria  ter  sido  julgado  deserto,  bem  como  repete  as  demais  teses 

esposadas na peça recursal.

Outrossim, requer a manifestação expressa com relação ao despacho de fls. 

597 dos autos, que confirma o correto preparo recursal.

Por  fim,  pugna  pelo  acolhimento  dos  embargos,  para  sanar  a  omissão 

alegada.

 

É o relatório.

VOTO

Como  visto  do  relato  acima,  o  embargante  busca,  tão  somente,  a 

rediscussão da matéria, sem apontar qualquer defeito plausível no julgado combatido.

Dito isto, considerando a ausência dos elementos essenciais ao cabimento 

dos  embargos  de  declaração,  previstos  no  art.  535,  do  Código  de  Processo  Civil, 

mantenho a posição sustentada na decisão colegiada confrontada, pelos seus próprios 
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fundamentos,  uma vez  que  foram suficientes  para  dirimir  a  questão  em disceptação, 

inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada, cujo teor segue, ipsis litteris,  

na parte que interessa:
“Pois  bem.  Embora o Agravo Interno possua o chamado efeito  
regressivo,  que  permite  ao  julgador  reconsiderar  a  decisão  
agravada,  antes  de  apresentar  os  autos  em  sessão  de 
julgamento, mantenho-a, em todos os seus termos, pelas razões  
nela expostas.

Vislumbro não merecer acolhimento o pleito, declinado através da 
presente irresignação, uma vez que o decisum recorrido encontra-
se  em  sintonia  com  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  
Justiça,  comportando  julgamento  monocrático,  à  luz  da  Lei  
Adjetiva Civil.

Saliente-se que, estando o recurso apelatório em confronto com  
entendimento  do  Tribunal  Superior  não  haveria  óbice  ao 
julgamento singular, razão pela qual o ratifico, nos exatos termos 
e sob idêntico fundamento, cujo teor segue, ipsis litteris:

“A  teor  das  prescrições  do  art.  557  do  CPC,  o  relator  poderá  
analisar  e  por  fim  ao  recurso,  quando  manifestamente  
inadmissível. 

Vejamos, então, o que prescreve o art. 557, do CPC:

 “O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com 
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.

Nesse  diapasão,  temos  que  é  permitido  ao  relator  obstar  
seguimento à irresignação quando tenha sido manejada sem a 
efetiva  comprovação  do  recolhimento  do  respectivo  preparo,  a  
exemplo do que ocorre com este apelo.

Com efeito, compulsando os autos, infere-se que o recurso  
apelatório (fls. 464/485) foi protocolado trazendo à colação a  
guia de recolhimento (fls.486), contudo, a apelante não logrou 
provar  o  seu  pagamento,  haja  vista  que,  no  documento  
denominado  “Guia  de  Recolhimento  de  Custas  e  Taxas”,  
inexiste qualquer dado que nos indique que fora efetivamente  
quitada.

Vejamos o que prescreve o art. 511 do Diploma Processual Civil:

“No  ato  de  interposição  do  recurso,  o  recorrente  comprovará,  
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,  
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
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Destarte,  o dispositivo processual  é  claro ao dispor  que a  
comprovação do recolhimento do preparo deve se dar no ato  
da  interposição  do  recurso,  razão  pela  qual  inviável  a  
concessão de prazo para sanar a mencioanda irregularidade.

Oportuno trazer à colação precedentes do Superior  Tribunal  de  
Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE 
RECOLHIMENTO  DO  TRIBUNAL  DO  ESTADO.  
INADMISSIBILIDADE.  DARF.  MOMENTO.  INTERPOSIÇÃO DO 
RECURSO. PRECEDENTES.
1 - O recolhimento das custas de preparo deve ser efetuado 
no ato de interposição do recurso.
2 - AGRAVO NÃO PROVIDO.1

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  
PROCESSUAL CIVIL. PREPARO.
ART.  511  DO  CPC.  RECOLHIMENTO  NO  ATO  DA 
INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA.
DESERÇÃO.  RECOLHIMENTO  POSTERIOR.  PRECLUSÃO.  
INADMISSIBILIDADE.
1.  O  art.  511,  caput,  do  CPC  estabelece  que,  no  ato  de  
interposição do recurso, a parte deverá comprovar, quando 
exigido  pela  legislação  pertinente,  o  respectivo  preparo,  
inclusive  o  porte  de  remessa  e  de  retorno,  sob  pena  de  
deserção.
2.  Agravo regimental desprovido.2

Transcrevo,  ainda,  excerto  bastante  elucidativo  retirado  do  
acórdão oriundo daquela Corte Superior, nos autos do  AgRg no  
Ag  1372849/RS,  de  Relatoria  do  Ministro  João  Otávio  de 
Noronha: 

“O  posicionamento  adotado  na  decisão  agravada  está  em 
consonância com a orientação jurisprudencial do STJ de que, nos  
termos  do  art.  511  do  Código  de  Processo  Civil,  cabe  ao  
recorrente  comprovar,  no  ato  da  interposição  do  recurso,  o  
respectivo  preparo.  Portanto,  recurso  cujo  preparo  é  recolhido  
após  ter  sido  interposto,  ainda  que  no  prazo,  deve  ser  
considerado deserto.
Incide, in casu, por analogia, o óbice da Súmula n. 187/STJ: 'É  
deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça,  

1 AgRg no  REsp 763.718/BA,  Rel.  Ministro  PAULO DE TARSO SANSEVERINO,  TERCEIRA TURMA, 
julgado em 21/10/2010, DJe 28/10/2010.
2 AgRg no Ag 1372849/RS, Rel.  Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 
10/05/2011, DJe 19/05/2011.
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quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das  
despesas de remessa e retorno dos autos'.

A esse respeito, menciono os seguintes julgados:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  
PREPARO.  APELAÇÃO.  COMPROVANTE  DE  PAGAMENTO.  
JUNTADA  POSTERIOR  À  INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO.  
DESERÇÃO.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OPOSIÇÃO 
SUCESSIVA  À  INTERPOSIÇÃO  DE  AGRAVO  REGIMENTAL 
CONTRA  A  MESMA  DECISÃO.  INADMISSIBILIDADE.  
PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO 
CONSUMATIVA.  RECURSO  INTERPOSTO  VIA  FAC-SÍMILE.  
ENTREGA DOS ORIGINAIS EM JUÍZO. NECESSIDADE. ART. 2º  
DA LEI 9.800/99.
1.  Nos  termos  do  art.  511  do  Código  de  Processo  Civil  e  da  
iterativa  jurisprudência  desta Corte,  a comprovação  do preparo 
deve ser feita no ato de interposição do recurso.
2.  A  juntada  posterior  do  comprovante  de  preparo  não  é  
circunstância apta a afastar a deserção, uma vez operada a  
preclusão  consumativa  com  a  interposição  do  recurso.  
Precedentes.
3. "Compete ao recorrente diligenciar para a comprovação do
recolhimento de tal quantia, juntando o respectivo recibo no ato da  
interposição do recurso de apelação" (REsp 814.512/PI, Rel. Min.  
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 04.08.2009).
4. Manejados dois recursos pela mesma parte em face de uma 
única decisão, resta impedido, por força dos princípios da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa,  o conhecimento  
daquele interposto em segundo lugar.
5. Em razão do comando inserto no art. 2º da Lei 9.800/99, não se  
conhece  de  recurso  interposto  via  fac-símile  quando  não 
apresentados os originais em juízo.
6. Precedentes jurisprudenciais específicos.
7.  AGRAVO  REGIMENTAL  DESPROVIDO.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

AGRAVO  REGIMENTAL  -  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PORTE 
DE  RETORNO  NO  ATO  DE  INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO  
ESPECIAL -  DESERÇÃO -  DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -  
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I - A jurisprudência deste Tribunal entende que na interposição de  
Recurso Especial "a comprovação do preparo deve ser feita no 
ato de interposição do recurso, conforme determina o art. 511 do  
Código de Processo Civil - CPC, sob pena de preclusão, não se  
afigurando  possível  a  comprovação  posterior,  ainda  que  o  
pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal"  
(REsp 655.418/PR, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ 30.5.2005).
II - Agravo Regimental improvido.
…
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Convém notar ainda a incidência da preclusão consumativa em 
casos da espécie, visto que, nos termos da jurisprudência desta  
Corte, interposto o recurso, o preparo, ou seja, o pagamento de  
todas as despesas exigidas por lei para que ele possa prosseguir,  
é ato àquele vinculado.”

Como  dito,  na  hipótese  vertente,  a  instituição  insurgente  não  
logrou  provar  o  pagamento  das  custas,  porquanto  colacionou 
documento  imprestável  a  tal  desiderato,  em  patente  ofensa  a  
exigência legal, gerando a preclusão consumativa apta a obstar o  
seguimento do seu recurso apelatório. 

Sobre  o  tema,  essa  Corte  de  Justiça  posicionou-se  em  caso 
semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO APRESENTADO A DESTEMPO. 
REQUISITO  DE  ADMISSIBILIDADE  RECURSAL.  DESERÇÃO,  
OFENSA AO ART. 511 DO CPC.OFENSA AO REQUISITO DA 
SIMULTANEIDADE.  PRECLUSÃO.  RECURSO  NÃO 
CONHECIDO. “No ato de interposição do recurso,  o recorrente  
comprovará,  quando  exigido  pela  legislação  pertinente,  o  
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob  
pena de deserção” (art. 511, CPC). Preclui o direito da parte de  
recolher  o  preparo  após  a  interposição  do  recurso  cabível,  
ensejando  seu  não conhecimento,  por  comprava  deserção.  De 
acordo  com  a  dicção  do  art.  511  do  CPC,  o  recorrente  deve  
comprovar  a  realização  do  preparo  no  ato  da  interposição  do  
recurso, tendo-o como deserto se ocorrido em momento ulterior,  
ainda que dentro do prazo recursal” 3

Desta  forma,  com base no que prescrevem os arts.  511 c/c  o  
caput  do  557,  ambos  do  Código  de  Processo  Civil,  considero  
deserto o presente recurso apelatório e, em conseqüência, nego-
lhe seguimento. (fls. 608/610).

Dessa forma, conforme explanado, as alegações apresentadas na  
presente  súplica  não  se  mostram  aptas  a  modificar  o  
entendimento  esposado  na  monocrática,  de  fls.  608/610. ” 
(fls.686/688).

A insatisfação do recorrente com o julgamento contrário aos seus interesses, 

ou a rediscussão da causa, não encontra amparo na via dos embargos declaratórios.  

     

Portanto,  ainda  que  os  aclaratórios  tenham  o  intuito  de  prequestionar  a 

questão, devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 535, da Lei Adjetiva Civil,  

3 TJPB, AC 042.2004.000.067-3/001, Rel. Des. José Di Lorenzo Serpa, DJPB 14/09/2010, p. 5
Desembargador José Ricardo Porto
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quais sejam: a omissão, a obscuridade ou a contradição. Todavia, no caso dos autos, só 

nos resta concluir pela impropriedade dos argumentos trazidos pela parte insurgente, por 

não haver qualquer defeito a ser corrigido.

Sobre o tema, vejamos os posicionamentos abaixo:

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  
mudar  o  julgamento.  -  Ainda  que  para  fim  de 
prequestionamento,  deve estar  presente ao menos um dos 
três  requisitos  enseadores  dos  embargos  de  declaração.4 

(grifei)

PREVIDENCIÁRIO.  RURÍCOLA.  COMPROVAÇÃO  DO  LABOR 
RURAL. REEXAME DE  MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ.  
OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO  INEXISTENTES.  MERA 
IRRESIGNAÇÃO.  ANÁLISE  DE  VIOLAÇÃO  A  DISPOSITIVOS 
CONSTITUCIONAIS.  IMPOSSIBILIDADE.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO REJEITADOS.  1.  Não há falar  em omissão  ou  
contradição,  porquanto  foram  analisadas  por  esta  Corte,  
fundamentadamente, todas as questões dos autos. 2. A simples  
insatisfação com julgamento contrário aos seus interesses, ou a 
rediscussão  da  causa,  não  encontra  amparo  na  via  dos  
aclaratórios.  3.  "A  jurisprudência  desta  Corte  é  firme  no 
sentido  de  que  os  embargos  de  declaração,  ainda  que  
opostos  com  o  objetivo  de  prequestionamento  visando  à 
interposição  do  apelo  extraordinário,  não  podem  ser 
acolhidos  quando  inexistentes  omissão,  contradição  ou 
obscuridade na decisão recorrida" (EDCL no MS 11.484/DF,  
Rel. Min. Paulo Gallotti, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 2/10/2006). 4.  
Embargos de declaração rejeitados.5  (grifei)

Ademais,  “o  juiz não está obrigado a responder todas as alegações das  

partes,  quando já  tenha encontrado motivo  suficiente  para fundar  a decisão,  nem se  

4  - TJPB - Acórdão do processo nº 20020090180999001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. MANOEL SOARES 
MONTEIRO - j. Em 20/05/2010.
5 - STJ; EDcl-AgRg-AG-REsp 22.202; Proc. 2011/0119487-9; GO; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; 
Julg. 05/06/2012; DJE 18/06/2012.
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obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um  

todos os seus argumentos.”  (RJTJSP 115/207,  in Theotonio Negrão,  CPC anotado, 
nota n. 17a ao art. 535).

Sendo os embargos meramente procrastinatórios, aplica-se a multa de 1% 

(um por cento) sobre o valor da causa, que deve ser revertida em favor do embargado, 

nos termos do parágrafo único do art. 538 do CPC.

Nesse caso, não aplica a Súmula nº 98 do STJ, in verbis: 

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  MANIFESTADOS  COM 
NOTORIO PROPOSITO DE PREQUESTIONAMENTO NÃO TEM 
CARATER  PROTELATORIO.”(Súmula  98,  CORTE  ESPECIAL, 
julgado em 14/04/1994, DJ 25/04/1994 p. 9284)

Tal  conclusão se impõe pelo fato de que os presentes declaratórios não 

objetivaram  apenas  o  prequestionamento,  mas  também  a  supressão  de  eventuais 

omissões e contradições não verificadas.

Posto isso, REJEITO os embargos, com aplicação de multa de 1% (um por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 538, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil6.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Marcos Cavalcanti 
de  Albuquerque.   Participaram  do  julgamento,  além  deste  relator,  o  Exmo. Sr.  Des. 
Leandro dos Santos e o Exmo. Sr. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente à sessão a Procuradora de Justiça, Drª. Janete Maria Ismael da 
Costa Macedo. 

6  -  Art.  538.  Omissis.  Parágrafo único.   Quando manifestamente protelatórios os embargos,  o  juiz  ou  o tribunal, 
declarando que o são, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa. Na reiteração de embargos protelatórios, a multa é elevada a até 10% (dez por cento), ficando 
condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 11 de dezembro de 2014.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

                            J/06 
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