
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0040043-78.2009.815.2003.
ORIGEM: 1ª Vara de Mangabeira da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Banco Santander S/A.
ADVOGADO: Cristiano Jatová de Almeida e outros.
EMBARGADO: Selma Serrano Rocha de Holanda.
ADVOGADO: Marcelo Leite Coutinho Soares.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO A RESPEITO
DE  MAJORAÇÃO  DE  HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS  NÃO
DETERMINADA  NO  ACÓRDÃO.  PREQUESTIONAMENTO  EM  SEDE  DE
EMBARGOS.  IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO  MERAMENTE
PROTELATÓRIO.  REJEIÇÃO.  APLICAÇÃO  DA  MULTA  DO  ART.  538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1.  Os  Embargos  de  Declaração  que,  a  pretexto  de  sanar  inexistente  omissão,
instauram nova discussão a respeito de matéria expressa e coerentemente decidida
pelo Acórdão embargado hão de 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,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos
Declaratórios  na Apelação Cível  n.º  0040043-78.2009.815.2003, em que figuram
como Embargante o Banco Santander S/A e como Embargada Selma Serrano Rocha
de Holanda.

ACORDAM  os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em
conhecer os Embargos de Declaração e rejeitá-los, aplicando-se ao Embargante
multa de 1% sobre o valor da causa.

VOTO.

O Banco Santander S/A opôs Embargos de Declaração contra Acórdão, f.
88/90,  que  deu  provimento  parcial  à  Apelação  por  ele  interposta,  reformando  a
Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Regional de Magabeira da Comarca desta
Capital, f. 29/32, nos autos da Medida Cautelar de Exibição de Documentos contra
ele ajuizada por Selma Serrano Rocha de Holanda, que determinou a exibição do
instrumento contratual, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00



até  o  limite  de  sessenta  dias,  inclusive  busca  e  apreensão,  condenando-o  ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00,
apenas para afastar da condenação a aplicação das astreintes.

Em suas  razões  recursais,  f.  92/972,  alegou  que  o  Acórdão  incorreu  em
omissão por deixar de observar o art. 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, ao
majorar o valor dos honorários sucumbenciais. 

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios para que seja corrigido o suposto
defeito  apontado  e  prequestionado  o  dispositivo  indicado,  possibilitando  a
interposição de Recurso à instância superior.

Intimada, f. 99, a Embargada não apresentou Contrarrazões, Certidão f. 100.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Diversamente  da  tese  trazida  aos  autos  pelo  Embargante,  não  ocorreu  a
alegada majoração dos honorários advocatícios no Acórdão embargado, tendo sido
mantido o valor fixado pelo Juízo.

Por outro lado, o Acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e
coerente  a  questão  atinente  à  aplicabilidade  do  art.  20,  §§  3º  e  4º,  do  CPC,
concluindo que o valor fixado em R$ 500,00 na Sentença revela-se condizente com
a complexidade da causa e o trabalho realizado pelo Advogado, entendendo pela sua
manutenção, f. 90.

A alegação do Embargante nos Aclaratórios está dissonante com o teor do
julgado, não restando configurada a alegada omissão.

Ausentes  quaisquer  dos  requisitos  de  admissibilidade  dos  Embargos  de
Declaração, o caráter prequestionatório que o Embargante deseja emprestar-lhe não
tem como ser acolhido, já que o aludido Acórdão dissecou toda a matéria discutida.

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 art. 538, parágrafo
único,  do  CPC,  uma  vez  que,  além de  obrigar  o  órgão  julgador  a  se  debruçar
novamente sobre o que já foi decido 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,  considerando  que  os  Embargos  de  Declaração  foram
interpostos  para  ensejar  a  discussão  de  matéria  dissonante  com  o  teor  do



julgado,  rejeito-os,  declarando-os  protelatórios,  e  aplico  ao  Embargante  a
multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, que fixo em 1% sobre o
valor da causa, em benefício do Embargado.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 02 de dezembro de
2014,  conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva,  dele
também participando, além deste Relator, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho).
Presente à sessão a Exma Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de
Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


