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GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Processo nº 0079636-18.2012.815.2001)
RELATOR: Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
EMBARGANTE: Fibrasa – Fiação Brasileira de Sisal S/A
ADVOGADOS: Rinaldo Mousalas de Souza e Silva – OAB/PB 11.589 e outros
EMBARGADO: Banco do Bradesco S/A
ADVOGADOS: Wilson Sales Belchior – OAB/B 17.314-A e outros

Processual  Civil  –  Embargos  de  declaração.  Rediscussão  de
matéria  já  apreciada.  Inexistência  de  ponto  ambíguo,  obscuro,
contraditório  ou  omisso.  Ausência  de  argumentos  capazes  de
infirmar os fundamentos da decisão embargada. Rejeição.

- Não  havendo  ambiguidade,  obscuridade,  contradição  ou
omissão,  a  serem  sanados,  rejeitam-se  os  embargos  de
declaração,  mormente  porque  as  questões  levantadas  apenas
demonstram  a  relutância  da  parte  em  instaurar  uma  nova
discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos em que são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios,
nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por  Fibrasa –
Fiação Brasileira de Sisal S/A, contra a decisão proferida por esta Egrégia Câmara
(fs. 391/399 – Vol. II), via da qual deu-se parcial provimento à apelação manejada pelo
embargado para  reconhecer a obrigação de o Banco Bradesco S/A de pagar as astreintes,
porém reduzindo-as ao valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).

Sustenta  que  o  acórdão  impugnado  foi  omisso  quanto  à

1/7
Edcl na AC 0079636-18.2012.815.2001_4 (Fibrasa X Banco Bradesco - Rediscução de matéria já

apreciada - Rejeição)



impossibilidade de alteração de astreintes pretéritas e por isso ofendeu a coisa julgada.

Pugna  pelo  acolhimento  dos  embargos,  reestabelecendo,  por
consequência  o  montante  fixado  a  título  de  multa  por  descumprimento  de  ordem
judicial (fs. 402/409 – Vol. II).

Em homenagem ao princípio do contraditório, foi determinada a
intimação do embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias (f.
410 – Vol. II).

Contrarrazões  pela  manutenção  da  decisão  embargada  (fs.
412/417 – Vol. II).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos
(fs. 426/428 – Vol. II).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Os embargos não merecem acolhida.

Insta esclarecer, a princípio, que os embargos de declaração por
tratar-se  de  via  de  integração  do  julgado,  constituem-se  de  rígidos  contornos
processuais, consoante disciplinamento imerso no art.  1.0221 do NCPP/2015, têm o
desígnio de esclarecer a sentença ou acórdão, complementando-os quanto a eventuais
pontos  ambíguos,  obscuros,  contraditórios  ou  omissos,  não  se  prestando,  pois,  a
reabrir oportunidade de rediscutir a causa, tampouco se qualificando como instrumento
apto a ensejar a revisão da decisão por não ter satisfeito as expectativas de qualquer
das partes.

In casu, depreende-se das razões dos embargos, que o cerne da
controvérsia habita no desagrado do ora embargante com o deslinde do processo, eis
que, apesar de alegar a existência de vício, dita proposição não merece consideração,
pois os argumentos utilizados para tanto se limitam a repercutir a contenda de matéria
já julgada.

Como é cediço, nos termos do art. 1.0232 do NCPC, a indicação
do ponto ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso no decisum objurgado é condição
sine qua non para que os embargos sejam conhecidos.

1NCPC/2015 – 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.

2NCPC – Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, 
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
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Da crítica percuciente dos autos, entretanto, percebe-se que ao
contrário do que alega o embargante, a possibilidade de redução das astreintes, foi
devidamente analisada, pelo acórdão, contra o qual se insurge.

Evitando-se tautologia desnecessária, transcreve-se fragmento do
acórdão que tratou do assunto (fs. 396/399 – Vol. II):

[…]  “Já  o  tópico  da  sentença  que  trata  das  astreintes  deve  ser
reformado.
[…].

Reconhecida  a  intimação  pessoal,  a  cobrança  das  astreintes  é
devida.

Por outro lado, o valor total e atualizado das astreintes, fixadas em R$
2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, chegou ao elevado
patamar de R$ 864.000,00 (oitocentos e sessenta e quatro mil reais),
nos moldes da petição de f. 196, o que autoriza sua adequação, a fim de
evitar-se o enriquecimento sem causa.

Na  decisão  que  fixou  o  valor  diário  da  multa  cominatória  não  foi
estabelecido um teto, ou seja, o limite máximo a que ela poderia chegar.

Essa  falta  de  limitação  resultou  numa  multa  bastante  elevada  e  em
descompasso com o valor da causa, com o valor dos veículos e, ainda,
com o valor do contrato firmado pelas partes.

Verificado o excesso do valor das astreintes, pode o julgador intervir a
fim de adequá-la às peculiaridades do caso concreto,  em obediência
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao tratar desse tema, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art.
537, § Io, I, correspondente ao art. 461, § 6o, do CPC/1973, estabelece
que:

Art.  537.  A multa  independe  de  requerimento  da  parte  e  poderá  ser
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou
na fase de execução,  desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação  e  que  se  determine  prazo  razoável  para  cumprimento  do
preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva; [...].

Destaco, nesse sentido, jurisprudência do STJ, que autoriza a redução
do  valor  das  astreintes,  inclusive  depois  do  trânsito  em  julgado  da
decisão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973.
ASTREINTES.  VALOR  EXCESSIVO.  REDUÇÃO.  POSSIBILIDADE.
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ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO MANTIDA.  1. "É possível a
redução do valor da multa fixada por descumprimento de decisão
judicial  quando  se  verificar  que  foi  estabelecida  fora  dos
parâmetros da razoabilidade,  moderação e  proporcionalidade ou
quando se tornar exorbitante, caso dos autos. Precedentes." (AgRg
no AREsp n. 643.116/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTT1,
QUARTA TURMA,  julgado  em 17/12/2015,  DJe  1/2/2016).  2.  Agravo
regimental  desprovido.  (Aglnt  no  AREsp  670.577/RJ,  Rei.  Ministro
ANTÔNIO  CARLOS  FERREIRA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
03/05/2016, DJe 11/05/2016).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.  FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 475-L DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356
DO  STF. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A
ausência  de  prequestionamento  de  dispositivo  legal  tido  por  violado
impede o conhecimento do recurso especial (enunciados n. 282 e 356 da
Súmula  do  STF).  2.  A jurisprudência  desta  Corte  entende  que  a
multa prevista no art. 461, § 6o, do Código de Processo Civil, pode
ser  revista,  de  ofício  ou  a  requerimento  da  parte,  em qualquer
momento, até mesmo após o trânsito em julgado da decisão, em
sede de execução,  quando se verificar  que foi  estabelecida fora
dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante,
podendo  gerar  enriquecimento  indevido.  3.  Inviável  a  análise  do
recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da
lide  (Súmula  n.  7  do  STJ).  4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento. (AgRg no AREsp 787.425/SP, Rei. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DESCUMPRIMENTO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  ASTREINTES.
REDUÇÃO  DO  VALOR  PELO  ACÓRDÃO  RECORRIDO.
POSSIBILIDADE. EXCESSO QUE SE FAZIA EVIDENTE. 1. A revisão do
valor das astreintes é medida possível quando o seu montante não
atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Não
se revelando irrisório ou excessivo o seu valor, não se abre a via estreita da
instância especial para o controle do montante das  astreintes. Precedentes. 3.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no  REsp  1518816/MS,  Rei.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 17/11/2015, DJe 20/11/2015).

Nesse contexto,  impõe-se a redução do valor  das astreintes,  que
estabeleço em R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).

É importante  anotar  que  não  há  impedimento  para  esta  medida  de
adequação do valor das astreintes, visto que ela é possível em qualquer
momento da lide, inclusive na fase de execução. Além disso, o fato de o
valor diário da multa ter sido objeto de análise por esta Corte de Justiça,
em sede de agravo de instrumento, também não impede a redução do
montante alcançado pelas astreintes.
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Sobre  o  valor  fixado  deve  incidir  correção  monetária  a  partir  do
arbitramento, conforme já decidiu o STJ, senão vejamos:
CIVIL  E  PROCESSO  CIVIL.  DESCUMPRIMENTO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS
LEGAIS.  INCIDÊNCIA  DE  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  ARTS.
ANALISADOS: 461, § 4o, CPC; 395, CC/02;  Io,  LEI 6.899/1981. 1.  Ação de
anulação e substituição de títulos, cujos autos foram restaurados  em 1998,
em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso
especial, concluso ao Gabinete em 05/12/2011. 2. A controvérsia reside em
definir se sobre a multa prevista no § 4o do art. 461 do CPC incidem juros de
mora legais e correção monetária e, em caso positivo, o termo inicial para sua
exigibilidade. 3. O poder de intimidação refletido no valor arbitrado pelo Juiz a
título de multa diária, nos termos do  § 4o do art. 461 do CPC, deve ser
preservado  ao  longo  do  tempo  -  e,  portanto,  corrigido  -  a  fim  de  que
corresponda, desde então, à expectativa de ser o suficiente para a obtenção
da tutela específica. Assim, a partir de sua fixação, o contexto apresentado
para o devedor tem de revelar, sempre, que lhe é mais interessante cumprir a
obrigação principal que pagar a multa. 4.  O termo inicial de incidência
da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC
deve  ser  a  data  do  respectivo  arbitramento,  como  ocorre  nas
hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ). 5. Não incidem juros de
mora sobre a  multa imposta pelo descumprimento de obrigação de
fazer,  sob  pena  de  configurar  bis  in  idem.  6.  Recursos  especiais
conhecidos;  provido parcialmente o do primeiro recorrente e desprovido o do
segundo.  (REsp  1327199/RJ,  Rei.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 02/05/2014).

Ante o exposto,  dou provimento parcial à apelação  para  reconhecer a
obrigação do Banco Bradesco S/A de pagar as astreintes, porém reduzindo-as
ao  valor  de  R$ 135.000,00  (cento  e  trinta  e  cinco  mil  reais),  com
correção monetária a partir deste julgamento,  mantendo  a sentença nos
demais termos, inclusive na parte que determinou a baixa dos gravames.” […].
(sic). (destaques originais).

Como  se  vê,  em  que  pesem  os  argumentos  expendidos  pelo
embargante, tenho que verdadeiramente inexiste qualquer vício a ser sanado pela via
eleita, eis que sua pretensão tropeça na própria essência do incidente de declaração
em análise, sendo manifesta sua imprestabilidade como via para reformar julgado que
deixou evidente as suas razões de decidir. E mais, o simples desagrado com o teor do
decisum que lhe foi desfavorável, não é argumento apto a ensejar uma nova análise
meritória.

Maior delonga não merece a matéria.

Ademais, os órgãos jurisdicionais não se constituem instrumento
consultivo, não sendo, pois, compelidos a esgotar toda a carga argumentativa deduzida
pelas partes, se restam enfrentadas e solvidas as questões jurídicas desveladas na
causa.

Em verdade, a orientação jurisprudencial é no sentido de que a
função teleológica da decisão judicial não é responder a questionário da parte. Não é
peça acadêmica ou doutrinária, e tampouco se reserva a responder a argumentos, à

5/7
Edcl na AC 0079636-18.2012.815.2001_4 (Fibrasa X Banco Bradesco - Rediscução de matéria já

apreciada - Rejeição)



guisa de quesitos, como se laudo pericial fora.

Sobre o tema, eis o STJ3:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
HABEAS  CORPUS.  VÍCIO.  INOCORRÊNCIA.  PRETENSÃO  DE
REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO.
1. Inexistente  qualquer  omissão,  obscuridade  ou  contradição  ser
sanada,  uma  vez  que  apreciou  as  teses  defensivas  deduzidas
fundamentadamente,  explicitando  as  razões  que  levaram  ao
improvimento do recurso ordinário em habeas corpus, não há como se
acolher os declaratórios.
2. Não se prestam os embargos de declaração para responder
questionários feitos pela parte, mormente quando o se pretende é
rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo órgão
fracionário, ao argumento da necessidade de complementação do
julgado  sob  o  enfoque  de  dispositivos  constitucionais,  sem
contudo  apontar  omissão  concreta  que  justifique  o  seu
acolhimento.
Embargos de declaração rejeitados. (grifamos).

Outra4:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART.  535,  II,  DO
CPC. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE.
CONSEQUENTE  REJEIÇÃO.  PEDIDO  DE  ATRIBUIÇÃO  DE
EFEITO  SUSPENSIVO.  MATÉRIA  ESTRANHA  AO  FEITO.
PREJUDICIALIDADE.
1.  Os  embargos  de  declaração  visam  desfazer  obscuridade,
eliminar  contradição  ou  suprir  omissão  a  respeito  de  questão
jurídica de especial  relevância para o desate da lide.  Ausentes
essas hipóteses, não prospera a irresignação recursal.
2. O reexame de matéria já decidida com a finalidade de conferir
efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a
função integrativa dos embargos declaratórios.
3. Se a parte formula pedido de efeito suspensivo, mas se utiliza
de  argumentos  e  fatos  que  estariam  demonstrados  em  outro
processo, sem trazer nenhum documento comprobatório de suas
alegações, fica inviabilizada a análise da pretensão.
4.  Embargos  de  declaração  rejeitados.  Efeito  suspensivo
prejudicado.

Pois bem. Da análise da citada decisão, vê-se que os presentes
embargos  não  têm  como  prosperar,  pois  o  recorrente  não  apontou  qualquer
contradição,  limitando-se,  na  verdade,  em rediscutir  matéria  já  julgada,  o  que  não

3EDcl no RHC 20.438/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07.02.2008, DJ 
03.03.2008 p. 1.

4(EDcl na PET no REsp 1269244/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 19/05/2015, DJe 05/06/2015)
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atende aos requisitos dos embargos de declaração.

Nesse  contexto,  afigura-se  desarrazoada  a  alusão  de  vício  no
julgado, eis que o acórdão apreciou o núcleo das questões discutidas no curso da lide
e decidiu com base em fundamentos suficientes para tanto, espelhando motivações
para o entendimento assumido, não se apresentando duvidoso nas suas premissas e
conclusões, nem obscuro ou omisso acerca de tema relevante.

Destarte,  inexistindo  vícios  no  v.  aresto,  as  alegações  do
embargante não têm o condão de provocar a alteração do julgado.

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios.

É o voto.

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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