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EMBARGADO : Luiz Franco da Rocha
ADVOGADO  : Paulo Américo Maia de Vasconcelos (OAB/PB 395)

PROCESSUAL  CIVIL  –  Embargos  de
declaração em  embargos de declaração –
Mesmos  argumentos  já  enfrentados  na
apelação  cível  e  primeiros  embargos  de
declaração  –  Ausência  de  omissão,
obscuridade  ou  contradição  no  julgado  –
Tese  jurídica  inequivocamente  discutida
desde  o  julgamento  da  apelação  cível –
Primeiros  embargos  já  declarados
manifestamente protelatórios – Reiteração –
Aplicação  do  artigo  1.026,  §2º  e  3º,  do
CPC/2015 – Majoração da multa para 10%
sobre  o  valor  atualizado  da  causa  e  a
interposição  de  qualquer  recurso  ficará
condicionada ao depósito prévio do valor da
multa  – Rejeição  dos  embargos  de
declaração com majoração de multa.

–  Tendo  a  decisão  objurgada  tecido
suficientes  considerações  acerca  dos
motivos  que  ensejaram  a  rejeição  dos
anteriores  embargos  de  declaração,  bem
como,  no  acórdão  que  julgou  a  apelação
cível,  a  rejeição  das  preliminares  e  o
desprovimento do apelo, depreendendo-se
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dos  presentes  embargos  que  pretende  a
embargante,  na  realidade,  protelar  a
execução  e  o  andamento  processual,
devem,  mais  uma  vez,  ser  rejeitados  os
embargos  e  condenada  a  embargante  ao
pagamento  da multa prevista  no  artigo
1.026, §2º e 3º, do CPC/2015.

– 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.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração
manifestamente  protelatórios,  a  multa  será
elevada  a  até  dez  por  cento  sobre  o  valor
atualizado  da  causa,  e  a  interposição  de
qualquer  recurso  ficará  condicionada  ao
depósito prévio do valor da multa, à exceção da
Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade
da justiça, que a recolherão ao final.

V I  S T O S,  relatados e discutidos estes
autos  de  embargos  de  declaração em que figuram como partes  as  acima
mencionadas.

A C O R D A M, na Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  rejeitar  os
embargos  declaratórios  com  majoração  de  multa,  nos  termos  do  voto  do
relator e de súmula de julgamento de folha retro. 

R E L A T Ó R I O

UNA  ENERGÉTICA  LTDA  interpôs
embargos  de  declaração  (fls.  454/456),  em  face  de LUIZ  FRANCO  DA
ROCHA, irresignada com os termos do acórdão proferido por esta Egrégia
Segunda Câmara Cível  que  rejeitou os anteriores embargos de declaração
por ela interposto.
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Nas  razões  dos  embargos,  aduz  a
embargante que: “foi  suscitada a nulidade da sentença por cerceamento do
direito  de  defesa,  em  grande  medida  por  não  ter  se  materializado  a  fase
instrutória do processo.  Nada, no entanto, foi dito no acórdão que julgou o
apelo,  tampouco quando do julgamento dos embargos declaratórios  opostos
oportunamente. Em segundo lugar, não foi enfrentada a tese recursal fundada
na nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, motivada pelo
fato de não ter sido apreciada, meritoriamente, a matéria da prescrição dos
cheques.”

Contrarrazões  às  fls.  459/460,  pugnando
pela rejeição dos embargos e  majoração da multa ao percentual de 10%, a
fim de que a executada seja efetivamente inibida de se utilizar de medidas
procrastinatórias.

É o que basta a relatar. 

V O T O 

Aprioristicamente,  é  de  se  frisar  que  os
embargos de declaração se prestam a expungir obscuridade, contradição ou
omissão de decisão judicial prolatada, independente da sua espécie, órgão de
que  emane  e  grau  de  jurisdição  onde  tenha  origem,  desde  que  estejam
presentes os requisitos previstos na lei.

A obscuridade  é  o  defeito  consistente  na
difícil compreensão do texto da decisão. A dúvida é o estado de incerteza que
resulta  da  obscuridade.  A contradição  é  a  afirmação  conflitante,  quer  na
fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão. A omissão ocorre
quando  a  sentença  há  de  ser  complementada  para  resolver  questão  não
resolvida no “decisum”.

A doutrina pátria não diverge da orientação
legal. Para corroborar, confira-se o magistério dos insignes mestres NELSON
e ROSA NERY1:

“Os  Embargos  de  Declaração  têm  a  finalidade  de
completar  a  decisão  omissão  ou,  ainda,  de  clareá-la,
dissipando  obscuridades  ou  contradições.  Não  têm
caráter  substitutivo  da  decisão  embargada,  mas  sim
integrativo ou aclaratório. Como regra não tem caráter
substitutivo, modificador ou infringente do julgado”. 

No Superior  Tribunal  de Justiça é pacífico
que  “o  magistrado  não  está  obrigado  a  rebater,  um  a  um,  os  argumentos

1 In Código de Processo Civil Comentando e Legislação Processual Extravagante em Vigor. Revista
dos Tribunais. 6 ed., revista e atualizada de acordo com as Leis 10.352 e 10.358.

3



Embargos de Declaração nº 0000192-32.1995.815.0351

trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão”.2 Confira-se:

"TRIBUTÁRIO  -  IMPORTAÇÃO  -  REGIME  "DRAW
BACK" - MATÉRIA-PRIMA PARA BENEFICIAMENTO
E EXPORTAÇÃO.
(...)
Quanto à alegada violação ao artigo 535, do CPC, não
merece guarida a tese defendida pelo recorrente, eis que
o Tribunal a quo ao apreciar a demanda manifestou-se
sobre  todas  as  questões  pertinentes  à  litis  contestatio,
fundamentando  seu  proceder  de  acordo  com  os  fatos
apresentados  e  com  a  interpretação  dos  regramentos
legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões
de seu convencimento.
(...)
Como é de sabença geral, o julgador não está obrigado
a discorrer sobre todos os regramentos legais ou todos
os argumentos alavancados pelas partes. As proposições
poderão ou não serem explicitamente dissecadas pelo
magistrado,  que  só  estará  obrigado  a  examinar  a
contenda  nos  limites  da  demanda,  fundamentando  o
seu proceder de acordo com o seu livre convencimento,
baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e
com  a  legislação  que  entender  aplicável  ao  caso
concreto.

No mesmo sentido:

"RECURSO  ESPECIAL.  IMÓVEL  FUNCIONAL
ADMINISTRADO  PELA  SECRETARIA  DA
ADMINISTRAÇÃO  FEDERAL DA PRESIDÊNCIA  DA
REPÚBLICA-SAF.  OCUPAÇÃO  POR  SERVIDOR
PÚBLICO  MILITAR.  ALIENAÇÃO.  POSSIBILIDADE.
ART.  535,  DO  CPC.  VIOLAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES DO STF E STJ.
1. Não ocorre violação do art. 535, do CPC, quando o
acórdão  recorrido  não  denota  qualquer  omissão,
contradição  ou  obscuridade  no  referente  à  tutela
prestada,  uma  vez  que  o  julgador  não  se  obriga  a
examinar  todas  e  quaisquer  argumentações  trazidas
pelos  litigantes  a  juízo,  senão  aquelas  necessárias  e
suficientes ao deslinde da controvérsia.
(STF  -  REsp  61.999/DF,  REsp  155.259/DF,  REsp
76.493/DF, REsp 59.119/DF, RMS 21.769/DF). (grifei).

Por fim, 

“O  julgador  não  se  obriga  a  responder  a  todas  as
alegações  das  partes,  quando  já  tenha  encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a

2 STJ – 1ª Turma, REsp 666419/SC; Rel. Min. LUIZ FUX, j. 14/06/2005, DJ 27.06.2005 p. 247.
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ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos. (RJTJESP
115/207). (TJSC; EDcl-AC 2012.057261-8/0001.00; São
José;  Terceira  Câmara  de  Direito  Público;  Rel.  Des.
Pedro  Manoel  Abreu;  Julg.  13/02/2013;  DJSC
27/02/2013; Pág. 244). (grifei).

“In  casu”,  a embargante  alega que:  “foi
suscitada a  nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa,  em
grande medida por não ter  se  materializado a fase  instrutória do processo.
Nada, no entanto, foi dito no acórdão que julgou o apelo, tampouco quando do
julgamento dos embargos declaratórios opostos oportunamente.  Em segundo
lugar, não foi enfrentada a tese recursal fundada na nulidade da sentença por
negativa  de  prestação  jurisdicional,  motivada  pelo  fato  de  não  ter  sido
apreciada, meritoriamente, a matéria da prescrição dos cheques.”

Calha  transcrever  alguns  trechos  do
acórdão embargado (julgamento dos primeiros embargos de declaração),  a
fim de demonstrar que inexistiu qualquer das omissões aguidas. Veja-se:

“In  casu”,  a  embargante  alega  que  o  acórdão
embargado  não  se  pronunciou  acerca  da  da
“nulidade da sentença por cerceamento do direito
de  defesa,  em  grande  medida  por  não  ter  se
materiaIizado a fase instrutória do processo.” Bem
como acerca  da  prescrição “ficando  a  parte  sem
pronunciamento  judicial  qualquer  a  respeito  do
tema até o presente momento.”

Todavia, da própria ementa do acórdão embargado
se  observa  que  restou  consignado  os  elementos
suficientes  para  fundamentar  de  forma  clara  a
decisão,  não  tendo  havido  qualquer  das  omissões
aguidas. Veja-se:

PROCESSUAL  CIVIL  –  Embargos  à  execução  –
Cheques  –  Preliminar  –  Negativa  de  prestação
jurisdicional –  Análise da prejudicial de prescrição
– Questão anteriormente apreciada – Coisa julgada
– Preclusão – Rejeição.
 - “é vedada a rediscussão de questão anteriormente
julgada de forma definitiva, em razão da aplicação
do  princípio  da  coisa  julgada”.  (STJ  -  AgRg  no
AREsp:  378004  PI  2013/0247741-6,  Relator:
Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  Data  de
Julgamento: 15/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 22/10/2013).
PROCESSUAL  CIVIL  –  Embargos  à  execução  –
Cheques  –  Preliminar  –  Cerceamento  de  defesa  –
Discussão  da  causa  subjacente  para  emissão  dos
cheques – Não comprovação, de forma convincente,
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da inexigibilidade da cobrança por algum fato que
macule a cártula – Rejeição.
- “Para a desconstituição total ou parcial do cheque,
o devedor deve provar, de forma irrefutável, cabal e
convincente, que o título não tem causa ou essa é
ilegítima  ou  demonstrar  qualquer  fato  impeditivo
ou  extintivo  do  direito  representado  pelo
documento”.  (TJSP;  EDcl  0026612-
05.2011.8.26.0320/50000;  Ac.  7502898;  Limeira;
Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel.
Des.  Itamar  Gaino;  Julg.  10/02/2014;  DJESP
05/05/2014).
PROCESSUAL  CIVIL  –  Embargos  à  execução  –
Cheques – Mérito – Título original – Dispensado –
Inexistência  de  risco  de  circulação  –  Título  certo,
líquido e exigível – Desprovimento.
-  Tendo  a  ação executiva  sido  aparelhada com as
cópias  autenticadas  dos  cheques  (autenticação
datada do dia anterior à propositura) e inexistindo
risco  de  circulação dos  títulos  quando a  execução
fora proposta,  uma vez que já decorrido o prazo de
seis  meses  para  a  respectiva  cobrança,  há  de  se
dispensar  a  apresentação  do  título  executivo
original. (grifei).

Ademais,  apenas  como  acréscimo,
transcrevo trechos  do  acórdão  que  julgou  a  apelação  cível,  os  quais
demonstram que  as  questões  suscitadas foram  abordadas  de  forma
exauriente. Veja-se:

A  prejudicial  de  prescrição  foi  devidamente
apreciada,  no  julgamento  da  referida  anterior
apelação cível (fls.  114/119), Sessão de julgamento
desta Egrégia Segunda Câmara Especializada Cível,
datada  de  12  de  agosto  de  2003,  que  afastou  a
prescrição  dos  títulos  executivos e  reformou  em
parte  a  sentença,  por  entender  que  “os embargos
não devem ser  extintos,  nem,  muito menos,  ter  a
sua  inicial  indeferida,  mas,  sim,  ficarem
sobrestados, aguardando uma nova penhora...”

Registra-se  que  o  acórdão  foi  recorrido  ao
Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento
ao recurso especial (fls. 218/219) e, conforme atesta
a certidão de fl. 299 destes autos, a decisão transitou
em julgado em 20 de setembro de 2007.

Dessa forma, há de se respeitar a coisa julgada,
de modo que a questão suscitada veicula matéria já
decidida, cujo respeito se operou a preclusão.

(…)
Verifica-se, “in casu”, não ter havido ofensa ao

princípio da ampla defesa, pois a produção da pro-
va solicitada pela apelante evidencia-se inútil e des-

6



Embargos de Declaração nº 0000192-32.1995.815.0351

necessária e, "a prova desnecessária e a protelató-
ria  não  devem  ser  atendidas",  consoante  ensina
José Frederico Marques (Manual de Direito Proces-
sual Civil, II/189).

Entende-se  pela  sua  desnecessidade,  porque,
apesar da embargante persistir na tese da necessi-
dade da investigação da origem do débito, assegu-
rando  tratar-se  de  cheques-fantasmas,  de  origem
duvidosa e sem documento que os amparem, caberia
a ela, devedora, trazer aos autos provas capazes de
desconstituir os títulos, todavia, esta se ateve a me-
ras alegações de que o emitente ja  mais iria subscre  -  
ver tantos cheques em uma só data, quando o lógico
seria emitir um só e único cheque.

Acerca do tema, eis a jurisprudência dos Tribu-
nais do país:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDI-
CIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CHEQUES. PRINCÍPIO
DA AUTONOMIA. RELATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TÍTULO
LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. 1.  Na execução de cheque, o
dever do executado de pagar o valor devido ao credor é autôno-
mo do negócio jurídico que lhe deu causa. 2. Ainda que excep-
cionalmente possível a investigação da causa debendi, compete
ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconsti-
tuir o título. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido assegurou,
com base na prova dos autos, que os títulos de créditos são exigí-
veis, líquidos e certos, tornando válido o valor cobrado. 4. Agra-
vo regimental não provido.  (STJ - AgRg no REsp 1148413/PI,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
08/05/2012, DJe 21/05/2012). (grifei).
APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  CHEQUE.
DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE DIANTE
DA NÃO CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. QUESTIONAMENTO
DA  EXIGIBILIDADE  DOS  CHEQUES  QUE  LASTREIAM  A
EXECUÇÃO  EM  DECORRÊNCIA  DE  SUPOSTA FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE ENSEJARAM A SUA EMIS-
SÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRA-
DO.  ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE.  INTELIGÊNCIA
DO ART. 333, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O cheque é um título de natu-
reza não causal, ou seja, não se vincula ao negócio jurídico que
ensejou a sua emissão. Diante disso, a pessoa que o emite assu-
me a responsabilidade de liquidá-lo quando de sua apresenta-
ção, a não ser que, acaso o título ainda não tenha circulado, fi-
que comprovada a inexigibilidade da cobrança por algum fato
que macule a cártula. II. Inexistindo prova robusta de que houve
falha na prestação dos serviços odontológicos realizados pelos
recorridos, persiste a exigibilidade dos cheques que lastreiam a
execução.  (TJSE; AC 201300227070; Ac.  3424/2014; Primeira
Câmara Cível;  Relª  Desª  Maria Aparecida S.  Gama da Silva;
Julg. 31/03/2014; DJSE 03/04/2014). (grifei).
EMBARGOS DE EXECUÇÃO FUNDADOS EM CHEQUE. Ale-
gada imperfeição no  cumprimento  da obrigação por parte  da
credora não adequadamente demonstrada pela Embargante/Ape-
lante, sendo seu esse encargo.  Título desvinculado do negócio
jurídico a que deu causa, atribuído o ônus da prova quanto a ir-
regularidades na causa debendi. Que se atribui ao devedor. Re-
curso  de Apelação conhecido e,  quanto ao  mérito,  improvido.
(TJSP;  EDcl  9154137-40.2007.8.26.0000/50001;  Ac.  7490347;
São Paulo; Primeira Turma Cível Recursal; Rel. Des. Maurício
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Simões  de  Almeida  Botelho  Silva;  Julg.  26/11/2010;  DJESP
16/04/2014). (grifei).
EMBARGOS À EXECUÇÃO CHEQUE PRINCÍPIO DA AUTO-
NOMIA DOS  TÍTULOS  DE  CRÉDITO  EXCEÇÃO  PESSOAL
NEGÓCIO  JURÍDICO  SUBJACENTE  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  Para a desconstituição total ou parcial do cheque, o
devedor deve provar, de forma irrefutável, cabal e convincente,
que o título não tem causa ou essa é ilegítima ou demonstrar
qualquer fato impeditivo ou extintivo do direito  representado
pelo documento. Preliminar de cerceamento de defesa repelida.
Recurso  improvido.  (TJSP;  EDcl  0026612-
05.2011.8.26.0320/50000; Ac. 7502898; Limeira; Vigésima Pri-
meira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Itamar Gaino; Julg.
10/02/2014; DJESP 05/05/2014). (grifei).

Ora, as alegações apresentadas pela embargan-
te não são capazes de comprovar a inexigibilidade
da cobrança,  a  ponto  de  macular  as  cártulas,  de
modo que a pessoa que os emitiu assumiu a respon-
sabilidade pela liquidação.

Ademais, em que pese tenha a embargante ale-
gado que não lhe fora deferido requerimento de ex-
pedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, a
fim de verificar das declarações de rendimentos do
embargado/apelado  e  perícia  nos  livros  contábeis
da empresa, oportunizando-lhe a produção de pro-
vas para comprovação da ausência da causa subja-
cente para a emissão dos cheques objeto da execu-
ção,  ao  compulsar  os  presentes  autos,  verifica-se
que, após o julgamento da apelação, que reformou a
sentença anterior, a qual havia indeferido a exordial
e, após retorno dos autos do Egrégio STJ, a magis-
trada “a quo” determinou a intimação das partes,
para requererem o que de direito (fl. 301.v), todavia,
a empresa recorrente nada requereu, de modo que
não há que se falar em cerceamento de defesa  . (gri  -  
fei).

Por fim, analiso o pedido do embargado, no
sentido  de majorar  a  multa,  antes  aplicada  no  percentual  de  2%, ao
percentual de 10%, a fim de que a executada seja efetivamente inibida de se
utilizar de medidas procrastinatórias.

Acerca da questão, eis o norma processual
civil que trata da matéria:

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
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pagar  ao  embargado  multa  não  excedente  a  dois
por cento sobre o valor atualizado da causa.

§  3o  Na  reiteração  de  embargos  de  declaração
manifestamente protelatórios, a multa será elevada
a  até  dez  por  cento  sobre  o  valor  atualizado  da
causa, e a interposição de qualquer recurso ficará
condicionada ao depósito prévio do valor da multa,
à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de
gratuidade  da  justiça,  que  a  recolherão  ao  final.
(grifei).
 
Analisando estes embargos de declaração,

vislumbra-se com clareza tratar-se da reprodução dos mesmos argumentos
antes apresentados nos primeiros embargos, de modo que na reiteração dos
embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º e 3º, do
CPC/12015, deve ensejar a majoração da multa  antes aplicada, o que faço
para elevar  ao percentual  de 10%  sobre o valor  atualizado da causa  e  a
interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao  depósito prévio do
valor da multa.

Pelo  exposto,  inexistindo vício  a  ser
corrigido no corpo do aresto embargado, torna-se imperiosa a REJEIÇÃO dos
embargos declaratórios, com  majoração da multa  ao percentual de 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e a interposição de qualquer
recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos,
e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme  de Lira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 22 de maio de 2018.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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