
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.006.824 - MT (2007/0255588-0)
  

RECORRENTE : ETE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES E 
ELETRICIDADE S A 

ADVOGADO : JACKSON MÁRIO DE SOUZA E OUTRO(S)
RECORRENTE : TULIO NUNES DA MATA - ME E OUTRO
ADVOGADO : ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : OS MESMOS 

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator): 

Cuida-se de recursos especiais interpostos por ETE ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE S.A. e TULIO NUNES DA MATA - ME, 

com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da CF, contra acórdão proferido pelo TJ/MT.

Ação: de cobrança, ajuizada por TULIO NUNES em desfavor da ETE, 

distribuída na Comarca de Cuiabá/MT.

Exceção de incompetência: suscitada pela ETE, sob a alegação de que no 

contrato celebrado pelas partes há cláusula elegendo o foro da Comarca do Rio de 

Janeiro/RJ para a resolução de controvérsias.

Decisão: o Juiz de primeiro grau de jurisdição rejeitou a exceção, sob a 

alegação de que os “serviços e transações foram realizados nesta cidade e Comarca de 

Cuiabá/MT, onde a excipiente tem filial devidamente instalada; existe uma relação entre 

as partes amparada pelo Código de Defesa do Consumidor (fls. 35/36, e-STJ).

Embargos de declaração: opostos pela ETE, foram rejeitados pelo Juiz (fl. 

45, e-STJ).

Embargos de declaração nos embargos de declaração: mais uma vez 

opostos pela ETE, foram igualmente rejeitados pelo Juiz, que considerou o recurso 

protelatório e impôs à embargante multa de 1% sobre o valor da causa (fl. 61, e-STJ).

Agravo de instrumento: interposto pela ETE, contra a rejeição da exceção 

de incompetência e à imposição da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC (fls. 

03/10, e-STJ).

Acórdão: o TJ/MT negou provimento ao agravo, nos termos do acórdão 
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(fls. 423/427, e-STJ) assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. 
PESSOA JURÍDICA. FORO DE ELEIÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DO 
CONTRATO. EQUILÍBRIO DAS PARTES. COMPETÊNCIA DO LOCAL DA 
FILIAL. ARTIGO 100, IV, 'b' E 'd' DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
SÚMULA 363 DO STF. LOCAL DA SEDE DA SUCURSAL OU DO 
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Estabelecido o foro de eleição concedendo vantagem excessiva a uma das 
partes em prejuízo da outra, deve ser tido como não escrito, prevalecendo a 
função social do contrato.

Compete ao foro do lugar em que se encontra a sede da empresa sucursal 
para discussão da obrigação assumida, nos termos do art. 100, inciso IV, 'b' e 'd', 
do Código de Processo Civil.

Embargos de declaração: interpostos pela ETE, foram rejeitados pelo 

TJ/MT (fls. 459/462, e-STJ).

Embargos de declaração nos embargos de declaração: interpostos por 

TULIO NUNES, foram rejeitados pelo TJ/MT (fls. 496/498, e-STJ).

Recurso especial da ETE: alega violação dos arts. 111, 458, 535, I, e 538, 

parágrafo único, do CPC, além de dissídio jurisprudencial (fls. 507/517, e-STJ).

Recurso especial de TULIO NUNES: alega violação dos arts. 535, II, e 

538, parágrafo único, do CPC (fls. 542/560, e-STJ).

Juízo prévio de admissibilidade: o TJ/MT admitiu ambos os recursos 

especiais (fls. 614/617 e 618/620, e-STJ).

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.006.824 - MT (2007/0255588-0)
  
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : ETE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES E 

ELETRICIDADE S A 
ADVOGADO : JACKSON MÁRIO DE SOUZA E OUTRO(S)
RECORRENTE : TULIO NUNES DA MATA - ME E OUTRO
ADVOGADO : ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : OS MESMOS 

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator): 

Cinge-se a lide a determinar a validade de cláusula de eleição de foro 

firmada entre duas pessoas jurídicas. Incidentalmente, cumpre analisar se, após a 

condenação, em primeiro grau de jurisdição, à multa prevista no art. 538, parágrafo 

único, primeira parte, do CPC (1% sobre o valor da causa), pode a parte ser 

automaticamente condenada ao pagamento da multa prevista na segunda parte do mesmo 

dispositivo legal (10% sobre o valor da causa), na hipótese de seus embargos de 

declaração contra acórdão julgado em segundo grau de jurisdição serem considerados 

procrastinatórios.

I. Do prequestionamento.

De início, noto que os dispositivos legais suscitados pelas partes 

encontram-se devidamente prequestionados, viabilizando o conhecimento dos recursos 

especiais com supedâneo na alínea “a” do permissivo constitucional.

Acrescento, por oportuno, que apesar de não ter sido expressamente 

mencionado pelo TJ/MT, fica evidente o prequestionamento implícito do art. 111 do 

CPC, que dispõe sobre a eleição contratual de foro.

II. Da negativa de prestação jurisdicional. Violação do art. 535 do 
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CPC.

Compulsando os autos, verifico que a prestação jurisdicional dada 

corresponde àquela efetivamente objetivada pelas partes, sem vício que pudesse ter sido 

sanado via embargos de declaração. O TJ/MT se pronunciou de maneira a abordar a 

discussão de todos os aspectos fundamentais do julgado, dentro dos limites que lhe são 

impostos por lei, tanto que integram o objeto do próprio recurso especial e serão 

enfrentados logo adiante.

O não acolhimento das teses contidas no recurso não implica obscuridade, 

contradição ou omissão, pois ao julgador cabe apreciar a questão conforme o que ele 

entender relevante à lide. O Tribunal não está obrigado a julgar a questão posta a seu 

exame nos termos pleiteados pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento, 

consoante dispõe o art. 131 do CPC.

Constata-se, em verdade, o inconformismo dos recorrentes e a clara 

tentativa de emprestar aos seus embargos de declaração efeitos infringentes, o que não se 

coaduna com o escopo do instituto.

Dessarte, é correta a rejeição dos embargos de declaração, posto inexistir 

vício a ser sanado e, por conseguinte, ausência de ofensa ao art. 535 do CPC.

III. Da eleição de foro. Violação do art. 111 do CPC.

Inicialmente, constato que a insurgência da ETE quanto ao ponto se 

fundamenta exclusivamente na assertiva de que “não havia relação consumerista (e/ou do 

tipo adesivo) e sim um contrato de subempreitada, motivo pelo qual deve ser reformado o 

acórdão” (fl. 512).

Entretanto, o TJ/MT não fundamenta sua decisão no CDC, mas nos 

princípios da “função social do contrato” (art. 421 do CC/02) e da boa-fé (art. 422 do 

CC/02), e na “inferioridade econômica da agravada em relação à recorrente” (fl. 425, 

e-STJ), entendendo que o foro teria sido eleito “de forma a conceder excessiva vantagem 

a uma das partes em prejuízo da outra” (fl. 426, e-STJ).
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Esses argumentos, por si só suficientes para a manutenção do acórdão 

recorrido, não foram impugnados pela ETE, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF.

Por outro lado, ainda que, ad argumentandum , fosse possível superar esse 

óbice, o STJ já se manifestou no sentido de ser “válida a cláusula de eleição de foro 

avençada entre pessoas jurídicas, quando esta não inviabiliza a defesa no Juízo 

contratualmente eleito” (AgRg no AgRg no Ag 1.092.843/SC, 3ª Turma, minha relatoria, 

DJe de 17.09.2009).

Ademais, encontra-se assente nesta Corte que “a cláusula que estipula 

eleição de foro em contrato de adesão é, em princípio, válida, desde que verificadas a 

necessária liberdade para contratar (ausência de hipossuficiência) e a não inviabilização 

de acesso ao Poder Judiciário” (REsp 1.072.911/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Massami 

Uyeda, DJe de 05.03.2009. No mesmo sentido: REsp 1.084.291/RS, 3ª Turma, Rel. Min. 

Massami Uyeda, DJe de 04.08.2009; e REsp 46.544/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, DJ de 30.05.2004).

Na hipótese específica dos autos, o TJ/MT ressaltou que “o contrato 

apresentado se mostra do tipo adesivo”, bem como que “a inferioridade econômica da 

agravada em relação à recorrente é visível, razão pela qual obrigar a agravada a demandar 

na comarca do Rio de Janeiro, conforme determina o contrato, apesar de prestar a 

obrigação nesta Capital [Cuiabá/MT] e outros municípios deste Estado, caracteriza 

afronta aos novos princípios norteadores das relações contratuais”. Diante disso, conclui 

que a eleição de foro agiu “de forma a conceder excessiva vantagem a uma das partes em 

prejuízo da outra” (fls. 425/426, e-STJ).

Essas ressalvas estabelecidas pelo TJ/MT – cujo afastamento exigiria o 

revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula 

07/STJ – nulificam a cláusula de eleição de foro, fazendo prevalecer a regra geral do art. 

100, IV, “b” e “d”, do CPC.

IV. Da multa por embargos protelatórios. Violação do art. 538, 

parágrafo único, primeira parte, do CPC.
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Alega a ETE que os embargos de declaração opostos contra a decisão 

monocrática que rejeitou a exceção de incompetência tiveram “o único interesse de 

alertar ao Juízo de 1º grau que não havia relação de consumo” (fl. 511, e-STJ).

Com efeito, nos primeiros embargos de declaração, a ETE chama a atenção 

para o fato de que “não se trata de relação de consumo e sim de contrato de 

subempreitada” (fl. 42, e-STJ).

Tendo o Juiz rejeitado os referidos embargos sob o argumento singelo de 

que a decisão “foi clara ao entender que o foro competente para processar e julgar a 

causa é o da Comarca de Cuiabá/MT” (fl. 45, e-STJ), a ETE houve por bem opor novos 

embargos, destacando com mais veemência a insuficiência do fundamento, pois não 

poderia ser considerada fornecedora na relação contratual objeto da ação, pois “o autor 

da ação principal, Túlio Nunes da Mata-ME, não figura no contrato assinado entre as 

partes como contratante, mas sim e somente sim como contratado, ou seja, o autor era o 

prestador de serviços” (fl. 54).

Realmente, não há como caracterizar a ETE como fornecedora no contrato 

entabulado entre as partes, na medida em que ela participa do instrumento na condição de 

contratante.

Tanto é assim que o TJ/MT, não obstante tenha mantido a multa do art. 

538, parágrafo único, primeira parte, do CPC, admitiu a inexistência de relação de 

consumo entre as partes, consignando que “não se observa a possibilidade de incidência 

das normas do Código de Defesa do Consumidor, com o objetivo de declarar a nulidade 

da cláusula de eleição de foro” (fl. 425, e-STJ).

Assim, a despeito de ser mantida a inaplicabilidade da cláusula de eleição 

de foro, sua nulidade não foi fundamentada na existência de uma relação de consumo, o 

que evidencia a legitimidade da resistência oferecida pela ETE frente ao Juiz de primeiro 

grau de jurisdição.

Diante disso, não vejo como caracterizar os embargos em questão como 

protelatórios, devendo ser afastada a multa de 1% sobre o valor da causa.

Documento: 11874309 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página  6 de 10



 

 

Superior Tribunal de Justiça

V. Da multa por reiteração de embargos protelatórios. Violação do art. 

538, parágrafo único, segunda parte, do CPC.

Por ocasião da interposição dos segundos embargos de declaração contra a 

decisão unipessoal que rejeitou a exceção de incompetência, o Juiz considerou o recurso 

protelatório e impôs à ETE multa de 1% sobre o valor da causa (fl. 61, e-STJ).

Após a publicação do acórdão que julgou o agravo de instrumento, a ETE 

interpôs novos embargos de declaração, ante o que TULIO NUNES atravessou petição 

requerendo “a necessária aplicação de nova multa, agora de 10% (dez por cento), uma 

vez que os novos embargos opostos pela agravante (...) consistem em meio juridicamente 

inadequado para o objetivo ali expressamente almejado, que era o de impor modificação 

no decisório” (fl. 474, e-STJ).

Essa multa, porém, não foi aplicada pelo TJ/MT, dando azo à insurgência 

de TULIO NUNES.

Preliminarmente, cumpre determinar se a multa de 10% prevista na segunda 

parte do art. 538, parágrafo único, do CPC, incide sobre quaisquer outros embargos que 

venham a ser considerados protelatórios no decorrer da relação jurídica processual, ou se 

está limitada a embargos derivados da mesma decisão judicial que serviu de base para a 

imposição da multa de 1% prevista na primeira parte daquele dispositivo legal.

Em outras palavras, após a imposição da multa de 1% por embargos 

procrastinatórios, fica a parte, ao longo do resto do processo, automaticamente sujeita à 

multa de 10% por reiteração dos embargos protelatórios? Ou essa multa de 10% só é 

aplicável na hipótese de reiteração de embargos contra uma mesma decisão judicial?

A redação do art. 538, parágrafo único, do CPC, não é suficientemente 

clara para elucidar a dúvida, limitando-se a dispor que, “quando manifestamente 

protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, condenará o 

embargante a pagar ao embargado multa não excedente de 1% (um por cento) sobre o 

valor da causa. Na reiteração de embargos protelatórios, a multa é elevada a até 10% (dez 

por cento) (...)”.
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Ao comentar o tema, Sérgio Bermudes, em atualização legislativa da obra 

de Pontes de Miranda, anota que “só há reiteração se se repetirem os mesmos embargos, 

pedindo-se, novamente, o que já se postulara antes. A oposição de outros embargos 

manifestamente protelatórios, se dá causa à primeira multa de que trata o parágrafo, não 

permite a cominação da segunda, reservada à reiteração” (Comentários ao código de 

processo civil , tomo VII, 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 343).

Caminho semelhante trilha Cássio Scarpinella Bueno, para quem “o que o 

parágrafo único do art. 538 sanciona na sua parte final é a reapresentação, ainda que sob 

roupagem diversa, dos declaratórios já considerados protelatórios, e não de novos 

declaratórios, ainda que incabíveis e, até mesmo, protelatórios” (Curso sistematizado de 

direito processual civil , vol. 5, 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 238).

A despeito da abalizada doutrina favorável à vinculação do intuito 

procrastinatório a uma mesma decisão, entendo que a interpretação teleológica da regra 

aponta para intenção diversa do legislador no emprego da palavra “reiteração”. Salvo 

melhor juízo, parece-me que o vocábulo se refere à intenção protelatória.

Conforme leciona José Carlos Barbosa Moreira, “tem-se preocupado o 

legislador com a possibilidade de utilização de embargos declaratórios sem nenhum 

apoio legal, com o fito exclusivo de ganhar tempo, retardando a marcha do pleito, mercê 

da suspensão ou interrupção de prazos para interpor outros recursos” (Comentários ao 

código de processo civil , vol. V, 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 568).

De fato, os princípios do processo civil moderno prezam pela eficiência da 

prestação jurisdicional, a ponto de elevá-la à condição de garantia constitucional, incluída 

no art. 5º, LXXVIII, da CF, pela EC nº 45/2004.

No que tange especificamente aos embargos de declaração, verifica-se 

atualmente a sua utilização desenfreada, quase como se fosse um recurso obrigatório, via 

de regra com o pretexto de buscar efeitos infringentes ou prequestionadores, atrás do 

qual, muitas vezes, se descortina uma intenção real de prolongar o trâmite do processo.

Nesse contexto, deve se ampliar a incidência das multas do art. 538, 

parágrafo único, do CPC, como meio de coibir ao máximo o uso dos embargos de 

declaração com escopo protelatório. Toda e qualquer reiteração de embargos 
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procrastinatórios deve ser alcançada pela majoração da sanção, independentemente de 

terem sido interpostos contra a mesma decisão que deu origem à aplicação da primeira 

multa (de até 1 % sobre o valor da causa). Essa exegese guarda maior conformidade com 

a determinação constitucional de razoável duração do processo, protegendo o seu regular 

desenvolvimento como um todo.

Alexandre Freitas Câmara corrobora esse entendimento, afirmando que, “ao 

falar em reiteração dos embargos de declaração protelatórios, está a lei punindo a conduta 

de má-fé reiterada, a reincidência”. O autor conclui ser suficiente “que o segundo recurso 

tenha, assim como o primeiro tinha, caráter manifestamente protelatório” (Lições de 

direito processual civil , Vol. II, 15ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008, p. 110).

Desse modo, a imposição automática da multa (de até 10% do valor da 

causa) da segunda parte do art. 538, parágrafo único, do CPC, se mostra a rigor possível, 

bastando que a parte tenha sido, em qualquer momento anterior do processo, condenada à 

multa (de até 1% do valor da causa) prevista na primeira parte do mencionado dispositivo 

legal.

Superada essa primeira questão, resta definir se a situação dos autos 

justifica a aplicação da multa de até 10% sobre o valor da causa.

Em primeiro lugar, impende considerar que, no item anterior, foi afastada a 

multa imposta à ETE pelo Juiz de primeiro grau de jurisdição, o que, a rigor, faz com que 

o recurso de TULIO NUNES perca seu objeto, pois não há mais como se cogitar da 

elevação da multa por embargos procrastinatórios.

Outrossim, mesmo adotando as razões recursais de TULIO NUNES de 

fungibilidade, de modo a possibilitar a análise do seu recurso sob a ótica da condenação 

da ETE ao pagamento da multa da primeira parte do art. 538, parágrafo único, do CPC – 

partindo da premissa de que os embargos de declaração interpostos contra o acórdão do 

TJ/MT seriam os primeiros embargos protelatórios – não vislumbro intenção protelatória 

no comportamento da ETE.

Os embargos interpostos contra o acórdão recorrido alertavam para o fato 

de que, tendo o próprio TJ/MT acolhido a tese veiculada nos primeiros embargos – 
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opostos no primeiro grau de jurisdição, acerca da inaplicabilidade do CDC à espécie – a 

multa de 1% sobre o valor da causa não se sustentava.

Dessa forma, apesar do TJ/MT ter mantido a condenação – sob a alegação 

de que “não houve modificação do conteúdo decisório recorrido” (fl. 461, e-STJ) – fato é 

que os embargos de declaração tiveram o efeito de explicitar o acórdão recorrido, de 

sorte que não há como caracterizá-los como procrastinatórios.

Forte nessas razões, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial 

da ETE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE S.A., tão 

somente para afastar a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 538, parágrafo 

único, primeira parte, do CPC; e NEGO PROVIMENTO ao recurso especial de TULIO 

NUNES DA MATA – ME.
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