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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0000790-25.2013.8.15.0231.
ORIGEM: 2.ª Vara da Comarca de Mamanguape.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Município de Itapororoca.
PROCURADOR: Brunno Kléberson de Siqueira Ferreira (OAB/PB n. 16.266).
EMBARGADO: Maria Lúcia Souza de Carvalho.
ADVOGADO: Erickson André Rosal Madruga (OAB/PB n. 17.063).

EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
OBSCURIDADE.  CABIMENTO.  ALEGAÇÃO  DE  QUE  PARTE  DA
PRETENSÃO NÃO FOI ACOLHIDA A PARTIR DA ADOÇÃO DE PREMISSA
EQUIVOCADA.  INOCORRÊNCIA.  CONCLUSÃO  DECORRENTE  DE
FUNDAMENTAÇÃO  EM  QUE  HOUVE  ANÁLISE  EXPRESSA  DO  FATO
REPUTADO  RELEVANTE  PELO  EMBARGANTE.  EMBARGOS
MANIFESTAMENTE  PROTELATÓRIOS.  COMINAÇÃO  DE  MULTA
PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO.

1. A obscuridade que justifica a oposição de embargos declaratórios decorre da falta
de  clareza e  precisão da decisão,  suficientes  a  não  permitir  a  certeza jurídica  a
respeito das questões resolvidas.

2. Não é obscura a decisão em que a conclusão adotada decorre de fundamentação
em que há análise expressa do fato reputado relevante pelo embargante. 

3. Os embargos de declaração que, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade,
pretendem instaurar nova discussão a respeito de matéria expressa e coerentemente
decidida  pela  decisão  embargada,  hão  de  ser  considerados  manifestamente
protelatórios,  fato  que  impõe  a  cominação  da  multa  processual  prevista  no  art.
1.026,  §2º,  do  Código  de  Processo  Civil.  Entendimento  adotado  pelo  Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp 1.287.055/DF.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  aos
Embargos de Declaração na Apelação, interposta nos autos da Ação de Cobrança
autuada sob o n.º 0000790-25.2013.8.15.0231, em que figuram como Embargante o
Município de Itapororoca e como Embargada Maria Lúcia Souza de Carvalho. 

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em  conhecer dos Embargos de
Declaração e rejeitá-los.

VOTO.

O  Município  de  Itapororoca opôs  Embargos  de  Declaração contra  o
Acórdão de f. 70/72-v, que deu parcial provimento à Apelação por ele interposta
contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Mamanguape,
nos autos da Ação de Cobrança proposta em seu desfavor por Maria Lúcia Souza



de  Carvalho,  em  que  se  ordenou,  tão  somente,  que  os  valores  objetos  da
condenação sejam corrigidos,  desde a  data  em que deveria  haver  ocorrido cada
pagamento,  pelo  índice  oficial  da  remuneração  básica  aplicável  à  caderneta  de
poupança,  para as parcelas vencidas até 25 de março de 2015, e,  a partir  desse
marco, pelo IPCA-E, mantendo a Sentença em seus demais termos.

Em suas Razões, f. 74/79, alegou que o Acórdão impugnado foi obscuro, ao
argumento de que, ao rejeitar requerimento de condenação ao pagamento de multa
por  litigância  de  má-fé,  não  foi  considerado  que  a  Embargada,  conquanto  já
houvesse  recebido,  pediu  judicialmente  o  pagamento  dos  valores  referentes  ao
décimo terceiro salário do ano de 2010, pugnando pelo acolhimento dos Embargos
de Declaração para, sanando o vício alegado, emprestar-lhes efeitos modificativos e
reformar o respectivo capítulo do Acórdão impugnado.

Intimado, f. 82, a Embargada não ofereceu contrarrazões, f. 83.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, posto que ausentes
os  requisitos  legais  impositivos,  nos  termos  do  art.  176  a  181,  do  Código  de
Processo Civil.

É o Relatório.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  dos  Embargos  de
Declaração.

O  Acórdão  embargado  decidiu  de  forma  clara,  expressa  e  coerente  a
questão relativa à alegada deslealdade processual da Embargada, por, supostamente,
haver deduzido dolosamente a pretensão de cobrança de parcelas remuneratórias já
pagas pelo Ente Municipal, ao fundamento de que o ânimo de litigar por má-fé deve
ser  matéria  de  prova  e  que  o  Embargante  não  se  desincumbiu  do  seu  ônus
probatório, conforme se verifica no seguinte excerto:

No caso dos autos, a Apelada exerceu de forma legítima seu direito fundamental de
acesso à justiça, deduzindo a pretensão de cobrança das verbas que reputava devidas
e  o  Município  Apelante,  em  sua  Contestação,  f.  17/27,  apresentou  documentos
suficientes à comprovação do adimplemento de parte dos valores cobrados, fato que
constitui uma causa extintiva de uma fração do direito alegado na Petição Inicial.

A prova de que, à época da propositura da ação, já havia sido pago parte das verbas
objeto da pretensão de cobrança deduzida não constitui  fato suficiente a impor a
sanção prevista no art. 940, do CC, concernente no dever da Apelada de pagar ao
Município Apelante o dobro do valor anteriormente adimplido, porquanto necessária
a  demonstração  de  que  a  litigância  se  deu  por  má-fé,  em  consonância  ao
entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação nº.
0000111-25.2013.8.15.0231.

Ademais, tal como restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº.
956.943/PR. a presunção de boa-fé constitui princípio geral de direito universalmente
admitido, sintetizado a partir da parêmia de que a boa-fé se presume e a má-fé se
prova.

Na lide  em julgamento,  a  alegada  existência  de  má-fé  da  Apelada  ao  deduzir  a
pretensão de recebimento dos valores referentes à gratificação natalina do ano de
2010  se  trata  de  fato  constitutivo  da  pretensão  reconvencional  deduzida  pelo
Apelante, razão pela qual era seu dever processual - do qual não se desincumbiu -



prová-lo, em cumprimento à distribuição ordinária do ônus da prova, prevista no art.
333, I, do CPC/73, vigente ao longo da instrução processual.

Não há nos autos um único meio de prova do qual se extraia a existência de indícios
de que a Apelada litigou por má-fé, mormente porque a Petição Inicial foi instruída
com um Demonstrativo de Pagamento referente ao mês de dezembro de 2010 em que
não há referência ao pagamento da gratificação natalina, f. 12, cuja veracidade do seu
conteúdo não foi impugnada pelo Apelante, pelo que não restou demonstrada sua
má-fé no ato de propositura da demanda, em conformidade ao decidido na Sentença.

Verifica-se  que  não  há  obscuridade  a  ser  esclarecida,  pretendendo  o
Embargante,  na  verdade,  rediscutir  o  mérito  expressamente  decidido,  pretensão
vedada a  ser  deduzida neste  instrumento recursal,  razão  pela  qual  os  Embargos
opostos devem ser havidos por manifestamente protelatórios, em consonância ao
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg
no REsp 1.287.055/DF1.

Posto  isso,  conhecidos  os  Embargos  de  Declaração,  rejeito-os,
condenando  o  Embargante  a  pagar  à  Embargada,  ante  o  caráter
manifestamente protelatório destes Embargos, multa no importe de 2% (dois
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do
Código de Processo Civil2

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 26 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega  Coutinho.  Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Promotor  de  Justiça
convocado Dr. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1 “Deve  ser  mantida  a  aplicação  da  multa  imposta  pelo  Tribunal  de  origem,  porquanto  restou
demonstrado o caráter protelatório dos embargos de declaração, na medida em que a recorrente
buscava apenas a rediscussão da matéria decidida no acórdão embargado.”(STJ, AgRg no REsp
1287055/DF, Rel.  Ministra Regina Helena Costa,  Primeira Turma,  julgado em 02/05/2017, DJe
10/05/2017).

2 CPC, Art. 1.026 (…). [...]
§ 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. […].


