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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE 
OMISSÃO. DESCORTINADA TENTATIVA, PORÉM, DE 
REVOLVER A DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO. 
PREQUESTIONAMENTO DE FUNDO CONSTITUCIONAL. 
TENTATIVA DE REVISAR MATÉRIA JÁ APURADA EM 
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE, CUJOS 
RECURSOS, VERSANDO SOBRE AFRONTA À 
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (RECURSO 
ESPECIAL) E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS 
(RECURSO EXTRAORDINÁRIO) TIVERAM NEGADO O 
SEGUIMENTO POR ESTE TRIBUNAL. RECURSO COM 
EVIDENTE CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. ATO 
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E MÁ-FÉ 
EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE 
E DO SEU PROCURADOR. 

Conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria 
de Andrade Nery, cogita-se de omissão no julgado tão-
somente em relação a ponto em que o juízo deveria ter ser 
manifestado e em face do que omitiu-se a decidir (Código de 
processo civil comentado e legislação extravagante, RT, 
2007, p. 909). No caso, é visível que a irresignação da 
recorrente orienta-se pela solução dada e não por força de 
eventual omissão, pretendendo novo cotejo com aresto 
provindo do STF, dispondo sobre matéria semelhante. 
Ademais, a tentativa de provocar prequestionamento não é 
legítima, visto que o acórdão, no que pertine à matéria 
constitucional, norteou-se pela decisão tomada em plenário 
deste tribunal, em incidente de arguição de 
inconstitucionalidade, e contra o qual a embargante lançou 
idêntico estratagema (embargos de declaração), na tentativa 
de provocar discussão constitucional sobre a matéria, sem, 
contudo, lograr seguimento dos recursos interpostos 
(recursos especial e extraordinário). Além de inadmissível o 
expediente, a questão, tal como posta, evidencia desmedida 
má-fé, exigindo, por outro lado, a aplicação de penalidade. 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de 
Declaração em Apelação Cível n. 2000.003509-2/0004.00, da comarca da Capital 
(2ª Vara da Fazenda), em que é embargante Trans Iguaçu Empresa de 
Transportes Rodoviários Ltda, e embargado Estado de Santa Catarina: 

ACORDAM, em Segunda Câmara de Direito Público, por 
votação unânime, rejeitar os embargos de declaração. Custas legais. 

1. RELATÓRIO 

Irresignado com a decisão que conferiu tão-somente parcial 

provimento a recurso seu, Trans Iguaçu Empresa de Transportes Rodoviários 

Ltda. interpôs os presentes embargos de declaração. 

Em síntese, a recorrente aduz ter havido omissão no julgado, 

sobretudo pela ausência de pontual cotejo com recente decisão provinda do STF 

versando sobre temática de mesma envergadura a de seu recurso. No mais, 

deduziu prequestionamento em face de suposta ofensa a preceptivos 

constitucionais e infraconstitucionais. 

Vieram os autos para apreciação. 

2. VOTO 

Trato de embargos de declaração contra decisão que negou 

provimento a recurso de apelação interposto pela embargante, ao argumento de 

que ouve omissão na decisão, bem como o fim de provocar prequestionamento 

de matéria constitucional. 

Os embargos, porém, não visam revelar ponto omisso na 

decisão; a intenção é rever o julgado, revisitando a matéria de fundo em face de 

decisão recente provinda da excelsa Corte (ADI 2320/SC), que, aliás, foi objeto 

de análise pelo acórdão hostilizado. 
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Lê-se das razões dos embargos: 

"Da omissão 

"A despeito das razões apostas no voto/acórdão, restaram 
algumas lacunas quanto à simetria do pleito decidido na ADI 2320 
pela Suprema Corte. 

O r. voto assim declara: 

'...Não há identidade deste julgado, em todos os contornos, com a 
presente lide..' 

Salvo melhor juízo, não é essa a melhor interpretação quanto à 
comparação exigida aqui. 

Vale recordar: (i) a inconstitucionalidade de uma lei jamais 
poderia ser alegada em defesa daquele que a editou; (ii) o 
lançamento tributário e demais procedimentos de cobrança do 
crédito são atos vinculados, cabendo aos agentes públicos seguir 
fielmente as disposições da lei vigente aplicável à espécie. É o 
que estabelece o art. 142, CTN, bem como o art. 37, CF/88; (iii) 
ao Fisco Estadual incumbiria, isto sim, a observância e 
cumprimento da lei 10.789/98, reconhecendo o direito ao 
creditamento glosado indevidamente, pleiteando o arquivamento 
da execução; (iv) ao tribunal, d.m.v., incumbiria julgar a lide nos 
estreitos limites estabelecidos pela petição inicial. Quanto a 
eventual inconstitucionalidade de Lei Estadual, na ausência da 
oportuna e devida provocação da ré quanto a eventual 
inconstitucionalidade, por não ter manejado o meio processual 
adequado, rejeitar qualquer discussão sobre o tema; (v) a 
empresa contribuinte do ICMS sempre procurou pautar-se pelos 
ditames legais e invariavelmente cumpriu as determinações 
legais emanadas dos poderes estatais. 

Assim, como a presunção de constitucionalidade que travestia o 
dispositivo cuja inconstitucionalidade foi acolhida, não poderia, 
jamais, ser penalizada – não somente quanto à incidência da 
multa, mas como também à correta aplicabilidade do art. 31, da 
Lei n.º 10.789/95, sob pena de malferimento de princípios 
constitucionais, mormente da moralidade da administração 
pública e da legalidade" (fls. 825-826 – grifos no original). 

O que se denota, e de modo bastante claro, é a pretensão de 

volver a discussão à matéria de fundo, tendo por foco o reconhecimento da 

inconstitucionalidade do dispostivo que autorizava a compensação de crédito de 

ICMS nas aquisições de insumo destacadas nestes autos, em confronto com a 

referida decisão do STF. Por certo omissão não há, sobretudo porque pontuou-se 
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o tema na decisão atacada, de sorte a reconhecer a peculiaridade do caso em 

análise, destoante, por isso, daquela decisão. 

É flagrante, assim, a malversação destes embargos 

notadamente porque, não obstante interpostos com fim diverso do que autoriza a 

lei, procura, por via transversa, rediscutir, a título de prequestionamento, matéria 

constitucional já vencida no incidente por si levantado. 

Com efeito, a embargante aponta nestes embargos, a 

pretexto de prequestionamento, ofensa ao art. 5.º, II, art. 37, art. 93, X, art. 155, § 

2.º, I e II e art. 142 do CTN (fls. 826), em face do reconhecimento da 

inconstitucionalidade do art. 31 da lei n.º 10.789/95 (que em verdade emprestou 

interpretação conforme ao dispositivo). Ocorre que o mesmo expediente foi 

intentado contra a decisão tomada pelo plenário deste Tribunal, no julgamento do 

incidente de inconstitucionalidade, ambiente próprio, aliás, à pretensão, visto que 

lá tratou-se objetivamente da matéria constitucional aqui renovada. 

  A propósito, nos embargos de declaração interpostos contra 

a decisão incidental plenária fora levantada a suposta ofensa ao art. 5.º, II, art. 

37, art. 93, X, art. 155, § 2.º, I e II, todos da CF, além de prequestionar os arts. 

142 do CTN e art. 165, art. 458 e art. 460, todos do CPC (fls. 584). O 

prequestionamento, aliás, foi prontamente afastado na ocasião do julgamento do 

recurso (fls. 607). 

Daí seguiram-se recursos especial e extraordinário, que, 

contudo, não lograram seguimento (fls. 701-703 e 705). Tais decisões, deve ser 

dito, transitaram em julgado, em face do que os autos retornaram a este órgão 

fracionário para conclusão da matéria de fundo (a pedido, inclusive, da própria 

embargante, conforme fls. 708-709), solvida no julgamento ora atacado. 

Assim, a discussão de fundo constitucional e mesmo 

infraconstitucional, decorrente da arguição de inconstitucionalidade encontrava-

se resolvida quando os autos retornaram a esta Câmara, cabendo tão-somente 
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ao Colegiado concluir o julgamento, em conformidade, por certo, àquela decisão. 

Nesse contexto, é evidente que não cabe novo 

prequestionamento, sobretudo quando versa idêntica temática àquela já 

rejeitada, a propósito dos mesmos fundamentos. 

O que se evidencia, de modo insofismável, é a tentativa 

deliberada e censurável de tardar a solução do litígio, e com isso não se pode 

compactuar. 

Sem olvidar do direito de irresignação que assiste aos 

litigantes, que em suma decorre do direito de petição, reconhecidamente um dos 

princípios angulares do Estado Democrático de Direito, é preciso que seu uso se 

oriente pelo bom senso, para que assim não caia na banalidade e não perca seu 

valor.  

A exemplo de qualquer outro direito assegurado pelo 

ordenamento vigente, ele não é irrestrito, ilimitado; exige, a exemplo de qualquer 

outro, a legitimidade de seu uso. No caso, não vislumbro que razão motiva o 

inconformismo da parte recorrente, senão a deliberada intenção de atrasar a 

prestação jurisdicional reclamada pela autora da ação. 

Não desconheço que por muitas vezes o próprio sistema 

judiciário alimenta este entrave, num processo quase autofágico: pelas 

armadilhas alçadas pela processualística vigente, guiamo-nos por um insolúvel 

ambiente de apatia, reféns da maestria de alguma retórica que distorce os 

instrumentos prescritos em lei para a proteção do direito. 

No entanto, a própria lei processual assegura instrumentos 

que, de certo modo, pretendem corrigir tais distorções, e deles, sempre que 

sejam necessários, devemos lançar mão, com bom senso e sem receio. 

A praxe por vezes revela-se bastante conservadora nesse 

particular; de modo velado, o ideário forense contempla certa timidez na 
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admissão de penalidades por litigância temerária. É algo bastante razoável, a 

considerar o direito de ação que assiste a todos, indistintamente. No entanto, a 

repreensão é legítima sempre que o abuso, sobretudo quando servir para adiar a 

imputação de dívida declarada ou assim reconhecida pelos pretórios pátrios.  

Nesse contexto, reconhecendo a litigância de má-fé e 

impondo multa a litigante recalcitrante, declarou o Min. Humberto Gomes de 

Barros, que ascendeu ao STJ provindo da advocacia, em seu voto no Recurso 

Especial n.º 904.815/SP: 

"Não tenho o hábito de aplicar multas processuais, especialmente 
quando examino o primeiro recurso da parte que chega ao STJ. 

Esse comportamento tem uma razão de ser: vim ao STJ pelo 
quinto constitucional, em vaga da OAB. Sei bem o quanto é difícil 
defender com esmero os interesses alheios, pois vivi algumas 
décadas da minha vida advogando. 

Sem ignorar essa dificuldade, decidi ponderar sobre a adoção de 
uma nova postura diante de inúmeros recursos absolutamente 
infundados que a cada dia aportam em meu gabinete. 

Convenci-me de que aplicando com maior rigor e freqüência as 
penalidades processuais quando forem cabíveis, a muitos não 
parecerá tão convidativo buscar o Judiciário para "rolar" dívidas. 

Com isso, menos recursos infundados aqui chegarão e menores 
serão nossas preocupações com números, estatísticas, cotas e 
legítimas cobranças da sociedade por celeridade. 

Se a lei nos dá ferramentas, usemo-las! Se essa postura pode 
contribuir para a redução no número de processos que nos são 
distribuídos, merece ser utilizada. Só assim nos sobrará algum 
tempo para o exame de casos efetivamente relevantes, com a 
qualidade que se espera de Ministros que, para serem investidos 
no cargo, assumiram institucionalmente possuir notável saber 
jurídico (Art. 104, parágrafo único, da Constituição Federal)". 

É, por evidente, a melhor política, quiçá a mais eficaz para 

que possamos nos dedicar com maior habilidade as causas que mais reclamam 

nossa providência. 

Dito isso, tenho que a litigância temerária, indisfarçável na 

espécie, não pode ser unicamente tributada à parte recorrente, mas também ao 
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seu procurador. 

Dada a complexidade que demandas dessa natureza 

envolvem, e da flagrante a impertinência da pretensão recursal, não se pode 

indiscriminadamente impor unicamente à parte recorrente. Entendo que a 

impertinente manobra recursal é de responsabilidade da parte e de quem a 

patrocina em Juízo, pois, se o interesse recursal é do sucumbente, a técnica é a 

estratégia são prerrogativas do procurador. Lembro que, a propósito da 

legislação processual (arts. 14 e 17 do CPC), a boa fé é dever das partes e de 

seus procuradores. O risco do insucesso, portanto, é de ambos, cindindo-se os 

efeitos do insucesso. 

Nessa senda, prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

de Andrade Nery que "o dever de probidade é não só das partes, mas de seus 

procuradores e de todos aqueles que, de qualquer forma, intervêm no processo, 

como o Ministério Público, os advogados privados e públicos, o perito etc." 

(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, RT, 2007, p. 

207). Por óbvio, pensar diferente implicaria em distorcer o alcance da norma, o 

que redundaria em conferir indevida e perniciosa blindagem aos procuradores, 

tributando unicamente às partes manobras e subterfúgios que, no mínimo, 

exigem um esforço comum (de um lado o deliberado intuito procrastinatório, de 

outro, a anuência/conveniência do causídico). 

Nesse contexto, aliás, tem ditado a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA - 
IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO - PENA DE PERDIMENTO - 
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PROTELATÓRIO - 
CONDENAÇÃO DO PROCURADOR AO PAGAMENTO DE 
MULTA. 

1. Inexistência de omissão, mas inconformismo da parte com o 
julgamento do recurso especial. 
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2. Embargos de declaração interpostos com propósito meramente 
protelatório, buscando retardar o desfecho da demanda. 

3. Aplicação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado 
da causa, a ser suportada pelo advogado subscritor do recurso, 
nos termos do art. 14, II c/c 17, VII e 18, caput do CPC, pois é 
dever das partes e dos seus procuradores proceder com lealdade 
e boa-fé. 

4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa" 
(Edcl no AgRg no Resp 427839/RS. Segunda Turma. Rel. Min. 
Eliana Calmon. Decisão de 17.10.02). 

Nesse diapasão, ver, também, os seguintes votos da 

eminente Ministra daquela Corte: Edcl nos Edcl nos Edcl no AgRg no Resp 

314173/MG. Decisão de 17.12.02; Edcl no AgRg nos Edcl no Ag 438554/SC. 

Decisão de 17.12.02; Edcl nos Edcl no Resp 435824/DF. Decisão de 17.12.02. 

Lembro, ademais, que o caso inspira o reconhecimento 

concomitante tanto de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 14, I e II, do 

CPC) como de litigância de má-fé, forte no art. 17, II, III, e V, do CPC, de sorte a 

dividir a responsabilidade pela penalidade entre a recorrente e o procurador 

signatário do recurso (fls. 827 dos autos). Destaco que a hipótese, ainda que 

verificada em sede de embargos de declaração, não enseja a aplicação do art. 

538, parágrafo único, do CPC. Não obstante o dispositivo seja vocacionado 

especificamente à punição por manejo de embargos declaratórios de cunho 

protelatório, o caso dos autos, a propósito do que pontuei no voto, remete ao 

reconhecimento de litigância de má-fé em ocasiões que precedem o manejo do 

recurso, apenas mais um de muitos expedientes que atentaram contra a boa-fé 

que se exige dos postulantes.  

Assim, a meu sentir, a imposição de penalidade, dada a 

amplitude que a má-fé processual toma nestes autos, demanda a aplicação do 

art. 17 do CPC, tal qual anotado. 

Dito isso, fixo multa de 20% em desfavor da recorrente em 

face da prática de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 14, I, II e parágrafo 
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único, do CPC), e multa de 1% e indenização de 20% em desfavor do causídico 

da recorrente, pela prática de litigância de má-fé, nos termos do art. 17, II, III, e V, 

e art. 18, caput e § 2.º, ambos do CPC.  

Do montante da penalidade imposta a multa atribuída (20% à 

recorrente e 1% ao seu procurador – art. 14, parágrafo único, e art. 18, caput, do 

CPC) deverá ser paga no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em 

julgado desta decisão; a indenização de 20% (art. 18, § 2.º, do CPC do CPC), 

será vertida em prol do Estado de Santa Catarina, a ser paga em idêntico prazo. 

Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, deverá a dívida ser inscrita em 

favor do Estado de Santa Catarina, em sua totalidade (art. 14, parágrafo único, 

do CPC). 

Por fim, tendo em vista o depósito das multas decorrentes de 

notificações acerca do fato debatido nestes autos durante o seu transcurso, 

mantenho a abstenção concernente a qualquer ato executório a eles pertinentes. 

Após o trânsito em julgado desta decisão, deverá ser requerida a expedição de 

alvará próprio, na comarca de origem. 

3. DECISÃO 

Ante o exposto, a Câmara decidiu, por unanimidade, 

conhecer e negar provimento ao recurso, bem como condenar a parte recorrente 

e seu procurador por prática de ato atentatório à dignidade da justiça e litigância 

de má-fé. 

O julgamento foi realizado em 2 de dezembro de 2008, com 

a participação dos Exmos. Srs. Desembargadores Cesar Abreu (Presidente com 

voto) e Cid Goulart. 

 

Florianópolis, 2 de dezembro de 2008. 
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