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RELATOR : Aluízio Bezerra Filho, Juiz de Direito cnvocado para 
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PROCESSUAL  CIVIL –  Embargos  de
declaração  –  Reexame  de  matéria  já
apreciada  –  Ausência  de  obscuridade,
contradição ou omissão no corpo do aresto
vergastado  –  Rediscussão  em  sede  de
embargos  –  Prequestionamento  –
Descabimento – Rejeição.

- É vedado o acolhimento dos embargos de
declaração  quando  inexistentes  os  vícios
da contradição, obscuridade e omissão.

-  Nem  mesmo  para  fins  de
prequestionamento se pode desejar repisar
os argumentos que restaram repelidos pela
fundamentação desenvolvida na decisão.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, na Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  rejeitar  os
Embargos de Declaratórios, nos termos do voto do Relator e da súmula de
julgamento de fl. 160.

R E L A T Ó R I O

Boeckman  Comércio  e  Serviços  Ltda.
opôs embargos de declaração, fls.  145/149, contra acórdão desta  Segunda
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Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, fls. 138/143, o qual
desproveu o recurso apelatório interposto pela parte embargante,  mantendo
inalterada  a sentença do magistrado, que julgou improcedente o pedido na
ação de despejo, ajuizada contra Heronildes Arcanjo de Almeida.

Nos  aclaratórios apresentados,  o
embargante defende  omissão  no  julgado  quanto  a  dispositivos  legais
mencionados na preliminar de nulidade processual,  levantada em sede de
apelação,  tendo  o  Órgão  Colegiado  proferido  decisão  sem o  registro  das
regras que o favorecem. 

Com  isso,  o  embargante  prequestiona  a
matéria referente aos arts. 39 e 237 do CPC, que tratam de intimação pessoal
de  advogado,  através  de  carta  com  AR, para  ato  processual  quando
domiciliado  fora  do  juízo,  o  que  inocorreu  nos  autos  para  audiência  de
instrução e julgamento. 

Por fim, requer o acolhimento dos embargos
de declaração.

É o que basta a relatar. 

V O T O

Pretende o embargante rediscutir a matéria
objeto do acórdão decidido à unanimidade por esta  Segunda Câmara Cível,
ao argumento de que a decisão combatida padece do vício de omissão.

Com efeito, os presentes embargos devem
ser rejeitados.

Em verdade, compulsando atentamente os
presentes  autos,  observa-se  que  a  decisão  fustigada  bem  examinou
detalhadamente  todos  os pontos controvertidos da demanda,  não havendo
omissões a viciar o acórdão vergastado.

Os  alegados  dispositivos  de  lei  omissos
(arts.  39  e  237 do  CPC)  não  foram  destacados  no  acordão  proferido
exatamente  porque remetem à exceção à regra da intimação do advogado
através de órgão oficial em diário de justiça eletrônico.

A  intimação  por  carta  com  registro  ao
advogado só ocorre quando no juízo inexiste órgão de publicação oficial dos
atos processuais, o que não é o caso dos autos, tendo a demanda tramitado
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perante a 1ª Vara de Mamanguape.

São essas as regras dos arts. 236 e 237 do
CPC,  as  quais  foram devidamente  registradas no  fundamento  da  decisão
colegiada anterior, “in verbis:

"Art.  236.  No  Distrito  Federal  e  nas  Capitais  dos
Estados  e  dos  Territórios,  consideram-se  feitas  as
intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial.
Art. 237. Nas demais comarcas aplicar-se-á o disposto
no artigo antecedente, se houver órgão de publicação
dos atos oficiais; não o havendo, competirá ao escrivão
intimar, de todos os atos do processo, os advogados das
partes:
I - pessoalmente, tendo domicílio na sede do juízo;
II  -  por  carta  registrada,  com  aviso  de  recebimento
quando domiciliado fora do juízo.
Parágrafo  único.  As  intimações  podem  ser  feitas  de
forma eletrônica, conforme regulado em lei própria" (fls.
140/141).

Portanto,  absolutamente  regular  foi  a
intimação da audiência de instrução e julgamento mediante publicação em
diário da justiça (fl. 68), sendo indiferente o fato da advogada ser domiciliada
em outro Estado e patrocinar demandas em várias comarcas.

Na  decisão  embargada,  inclusive,
colacionou-se jurisprudência de pontual abordagem sobre a questão, assim
transcrita:

"A  intimação  pela  imprensa  vale  mesmo  para  os
advogados  residentes  em  outra  comarca,  ou  outro
Estado" (DJU, de 17/12/97). 

Destarte, compreende-se todas as questões
levantadas foram devidamente enfrentadas e apreciadas pelo órgão julgador,
não comportando o julgado de qualquer aclaramento ou complementação.

O  fato  é  que,  no  caso,  inexiste  erro  na
decisão  a  justificar  a  interposição  dos  embargos  declaratórios,  ficando
evidente a intenção da recorrente de rediscutir a matéria, o que não é possível
por esta via.

O  acórdão  ateve-se  aos  motivos  que
embasaram a decisão, sendo despicienda a análise pormenor de todos
os argumentos levantados no sentido contrário ao convencimento dos
magistrados.
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Neste sentido tem seguido a jurisprudência
pátria:

“O  Juiz  não  está  obrigado  a  responder  todas  as
alegações  das  partes,  quando  já  tenha  encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga
a  ater-se  aos  fundamentos  indicados  por  elas  e
tampouco  a  responder  um  a  um  todos  os  seus
argumentos” (RJTJESP 115/207).

“A função dos tribunais, nos embargos de declaração,
não é de responder a questionários sobre meros pontos
de  fato,  mas  sim  dirimir  dúvidas,  obscuridades,
contradições ou omissões” (RTJ 103/269).

Não  havendo,  destarte,  omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, mostra-se descabida a interposição
de embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento.
Foi  o  que decidiu  o  STJ  no  Recurso  Especial  n.  11.465-0  de  São Paulo,
Relator Ministro Demócrito Reinaldo:

"Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento,  deve-se  observar  os  lindes
traçados no art. 535, do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão) e, por construção pretoriana
integrativa,  a  hipótese  de  erro  material.  Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa." 
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO
DA  CAUSA.  VIA  INADEQUADA.
PREQUESTIONAMENTO.  MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1.  Os  embargos  de  declaração  não  constituem
meio  adequado  para  rediscussão  da  matéria
tratada no acórdão embargado.
2.  A via  especial  não  se presta  à  apreciação de
alegação de ofensa  a  dispositivo  da  Constituição
Federal, ainda que para fins de prequestionamento,
não sendo omisso o julgado que silencia acerca da
questão.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl  no  AgRg  nos  EREsp  453.852/DF,  Rel.
Ministra   JANE  SILVA  (DESEMBARGADORA
CONVOCADA  DO  TJ/MG),  TERCEIRA  SEÇÃO,
julgado em 28.03.2008, DJ 03.04.2008 p. 1).
….

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA
DE  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  OU
CONTRADIÇÃO  NO  ACÓRDÃO  RECORRIDO.
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INTENÇÃO  DE  REDISCUTIR  O  JULGADO.
PREQUESTIONAMENTO  DE  DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.  IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1.  A  função  dos  embargos  é  tão-somente
integrativa,  no  sentido  de  afastar  omissão,
contradição ou obscuridade, na forma do art.  535
do Código de Processo Civil. Não estando presente
nenhum  desses  vícios,  como  na  hipótese  em
exame, não há como acolher o presente recurso,
haja vista não serem os declaratórios via adequada
para buscar o reexame de questões sobre as quais
já houve manifestação do órgão julgador.
2.  Quanto  aos  arts.  100,  §  3º,  e  102,  §  2º,  da
Constituição  Federal,  ressalte-se  que  não  é  da
competência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
analisar  eventual  contrariedade  a  dispositivos  ou
princípios  constitucionais,  atribuição  reservada  ao
Supremo Tribunal  Federal,  como guardião da Lei
Maior.
3. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl  no  AgRg  nos  EREsp  577.173/RS,  Rel.
Ministra   DENISE  ARRUDA,  PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 12.03.2008, DJ 07.04.2008 p. 1)

Oportuno salientar que a apresentação de
questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os
artigos  referidos  pela  parte,  mormente  porque  foram  analisadas  todas  as
questões  que  o  órgão  julgador  entendeu  pertinentes  para  solucionar  a
controvérsia.

Acerca do tema, segue julgado do Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA DE
OMISSÃO.  DESACOLHIMENTO.  Incabíveis
embargos  declaratórios  opostos  a  pretexto  de
prequestionar  dispositivos  legais  não
expressamente  abordados  pela  decisão
embargada,  pois  o  Juiz  não  está  obrigado  a
responder  um  a  um  os  invocados  pelas  partes,
devendo,  isto  sim,  enfrentar  as  questões
suscitadas,  o que neste  caso foi  feito.  Embargos
declaratórios  desacolhidos.  (Embargos  de
Declaração  Nº  70026455949,  Décima  Primeira
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 15/10/2008).

Pelo exposto, não havendo qualquer vício a
ser corrigido no corpo do aresto embargado, torna-se imperiosa a  rejeição
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dos presentes embargos declaratórios,  mantendo-se, “in totum”, os termos
do acórdão desafiado.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho. 

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Aluízio Bezerra Filho, Juiz convocado, com jurisdição plena,  em substituição
ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho  e  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 29 de julho de 2014.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator
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