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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E  CONTRADIÇÃO. 
INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO  DO  JULGADO. 
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 

-  Constatado  que  a  insurgência  do  embargante  não  diz 
respeito  a  eventual  vício  de  integração  do  acórdão 
impugnado, mas à interpretação que lhe foi desfavorável, é de 
rigor a rejeição dos aclaratórios.

- O reexame de matéria já decidida com a simples intenção de 
propiciar  efeitos  infringentes  ao  decisum impugnado  é 
incompatível com a função integrativa dos aclaratórios.

-  “O magistrado não está  obrigado a  rebater,  um a um,  os 
argumentos trazidos pela  parte,  desde  que os fundamentos 
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão”1.

VISTOS, relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA  a  Quarta  Câmara Cível  do Tribunal  de  Justiça  da 
Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto do 
relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 136.

RELATÓRIO

Cuida-se de aclaratórios opostos por  Iran Alves Soares contra 
decisão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Faraday Sousa 
Neves, ora embargado, sob o fundamento de estarem preenchidos os pressupostos 
necessários para despejar o locatário do imóvel em litígio. 

1 STJ - REsp 1065913 / CE – Ministro Luiz Fux – T1 – Primeira Turma - DJe 10/09/2009 .



Sustenta  o  embargante  haver  omissão  no  Acórdão,  vez  que 
deixou  de  analisar  ponto  relevante  lançado  em  sede  de  contrarrazões,  o  qual, 
segundo narra, nos termos da norma legal, inviabiliza o despejo fundado em falta de 
pagamento de aluguéis quando o contrato locatício esteja garantido por fiança.

Outrossim,  afirma que esse  foi  o  entendimento firmado pelo 
magistrado de primeira  instância,  ao  indeferir  o  pedido de  antecipação de tutela 
formulado pelo ora embargado, nos autos da ação principal.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de que 
sejam sanadas as omissões ocorridas, bem como haja manifestação sobre os pontos 
questionados.

É o relatório.

VOTO

Compulsando-se  a  casuística  em  destaque,  verifica-se 
facilmente que os presentes embargos devem ser rejeitados, pois não buscam sanar 
quaisquer  vícios  existentes  no  acórdão,  mas  simplesmente  rediscutir  matéria  já 
julgada, o que é inadmissível nesta via.

A esse respeito, o artigo 535, do CPC, preceitua o seguinte:

Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:
I  -  houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,  obscuridade  ou 
contradição;
II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz 
ou tribunal.

À  luz  de  tal  raciocínio,  não  se  detecta  qualquer  omissão, 
contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, uma vez que a lide foi dirimida 
com a adequada e suficiente fundamentação.

Com  efeito,  a  intenção  de  repisar  o  que  já  fora  discutido 
anteriormente resta clara quando se verifica que o acórdão apreciou toda a matéria 
posta à análise, mormente se se considerar que a matéria ventilada nos embargos 
declaratórios se confunde com o que já fora apreciado e discutido nos autos.

É que o embargante alega que não se deve julgar procedente 
pedido de despejo fundado em falta de pagamento de aluguéis quando o contrato 
locatício  esteja  garantido  por  fiança.  Todavia,  embora  exista  essa  previsão  na 
legislação em vigência, não foi por tal fundamento que o embargado teve seu pleito 
provido,  mas  sim  nos  termos  do  art.  59,  §  1º,  VIII,  da  Lei  nº  8.245/912,  o  qual 

2 Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.



considera como requisitos a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e o 
término do prazo da locação.

Assim, não subsiste qualquer vício a ser integrado, consoante 
corroboram  os  seguintes  excertos  da  decisão  embargada,  a  qual  bem  decidiu  e 
fundamentou o deslinde do feito, in verbis:

“A esse respeito e considerando que o prazo de validade do contrato 
teve como data fim 30/06/2013, pugna o agravante em tese recursal 
pelo despejo do recorrido de imediato, amparado, segundo narra, 
nos  termos da lei  que regula a  matéria  e,  mormente,  para  evitar 
possíveis danos futuros, tendo em vista aqueles já ocorridos, acima 
enumerados.

Com efeito, nos termos da Lei nº 8.245 (Lei do Inquilinato), em seu 
art. 59, § 1º, dispõe que “conceder-se-á liminar para desocupação em 
quinze dias, independente da ausência da parte contrária e desde 
que  prestada  a  caução  no  valor  equivalente  a  três  meses  de 
aluguel...”,  nas  seguintes  hipóteses:  inciso  VIII  -  “o  término  do 
prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 
30  (trinta)  dias  do  termo  ou  do  cumprimento  de  notificação 
comunicado o intento de retomada”.

Desta  forma,  é  de  fácil  conclusão  que  o  autor  preencheu  os 
pressupostos para que seja deferido o pedido de despejo postulado 
na  presente  demanda,  pois  comprovou  o  depósito  da  caução  no 
valor de três vezes o do aluguel (fl.  38),  como também ajuizou a 
ação no prazo de 30 (trinta) dias contados do término do contrato, 
restando, assim, demonstrados os requisitos legais exigidos.

Outrossim, importa destacar que o agravante notificou o recorrido, 
mediante serviços cartorários extrajudiciais (fls. 35/36), informando 
do  término  da  locação  no  período  previsto  e  que  não  pretende 
manter a locação, apresentando como justificativa o desrespeito do 
recorrido a algumas das imposições lançadas no contrato.
[...]
Por outro lado, impende destacar que os argumentos lançados pelo 
agravado não rende respaldo, pois o fato do ente Municipal não ter 
encaminhado os carnês referentes aos pagamentos de IPTU e TCR, 
não exime o agravado de tal responsabilidade, mormente, quando o 
descumprimento dos mencionados encargos é resultante de vários 
anos,  não podendo,  desta forma,  o recorrido alegar a omissão da 
edilidade para justificar sua inadimplência.

    § 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte 
contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem 
por fundamento exclusivo:
VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do  
termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; 



Outrossim,  necessário  salientar  que  o  agravante  não  trouxe  fato 
novo ao tratar do termo de validade do contrato, vez que, da petição 
inaugural nos autos da ação principal, verifica-se facilmente que ele 
já havia feito constar que a locação do respectivo imóvel findou em 
30 de junho de 2013,  inclusive acostou o contrato ratificando sua 
alegação.
 
Logo,  tendo  o  agravante  fundamentado,  in  casu,  seu  pedido  de 
despejo no término do contrato de locação, não há que se falar em 
inovação  fática.  No  entanto,  para  argumentar,  vale  lembrar  do 
brocardo jurídico mihi factum dato tibi jus, é dizer, diante dos fatos 
narrados e provados nos autos, cabe ao julgador aplicar o direito, 
ainda, que diferente daquele invocado pela parte. 

Nesse  diapasão,  é  de  considerar  que  a  pretensão  do  recorrente 
desde a exordial é o despejo do recorrido/locatário. Logo, seja pela 
inadimplência  das  obrigações  acessórias  ou  pelo  término  do 
contrato,  importa  considerar  que  cabe  ao  magistrado  aplicar  a 
qualificação jurídica que corresponda à solução da contenda.”

Na verdade, o que tenciona o embargante é a reapreciação do 
julgamento do agravo de instrumento, vez que não lhe agradaram os seus resultados 
finais, o que, decididamente, não é possível através dessa estreita via. Nesse sentido, 
o STJ já decidiu que “constatado que a insurgência da embargante não diz respeito 
a eventual vício de integração do acórdão impugnado, mas a interpretação que lhe 
foi desfavorável, é de rigor a rejeição dos aclaratórios.”2

Outrossim, importa destacar entendimento da Corte Superior 
no sentido de que  “os embargos de declaração que enfrentam explicitamente a 
questão embargada não ensejam recurso especial pela violação do artigo 535, II, do 
CPC,  sendo  certo  que  o  magistrado não  está  obrigado  a  rebater,  um a  um,  os 
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido 
suficientes para embasar a decisão.”3

A seu turno, no tocante ao prequestionamento da matéria, o STJ 
“tem entendimento pacífico de que os embargos declaratórios, mesmo para fins de 
prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum 
dos vícios que ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição)”.

Ante  o  exposto,  creio  que  os  aclaratórios  têm  a  única  e 
específica  função  de  rediscutir  a  matéria  da  apelação,  razão  pela  qual  voto  pela 
rejeição dos mesmos. É como voto.

DECISÃO

2 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.
3 STJ - REsp 1065913 / CE – Ministro Luiz Fux – T1 – Primeira Turma - DJe 10/09/2009 .



A  Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  rejeitar  os  embargos 
declaratórios, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo 
Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Desembargador 
Des. João Alves da Silva) e os Excelentíssimos Desembargadores Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira e Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente a representante do Ministério Público, na pessoa da 
Excelentíssima Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça 
Convocada.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 19 de agosto de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 22 de agosto de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
                 Relator


