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RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
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ADVOGADO : Márcio Maranhão Brasilino da Silva
EMBARGADO : Dimensional Construções Ltda.
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  CONTRADIÇÃO. 
INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA. 
IMPROPRIEDADE  DO  MEIO  ESCOLHIDO. 
PREQUESTIONAMENTO.  REJEIÇÃO  DOS 
ACLARATÓRIOS.

-  Os  Embargos  Declaratórios  têm  a  finalidade  de 
esclarecer  pontos  omissos,  obscuros  ou 
contraditórios  existentes  na  decisão,  não  servindo 
para reexame de matéria decidida.

- Ainda que para fim de prequestionamento, devem 
estar  presentes os três requisitos ensejadores dos 
Embargos de Declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por votação unânime,  REJEITAR os Embargos de Declaração, nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 258.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios interpostos pelo Hotel Caju 

Express  Ltda  –  EPP,  alegando  que  a  Decisão  Liminar  de  fls.  240/243 

apresentou contradições, e que a mesma poderá causar prejuízos patrimoniais, 

além de ocasionar a perda de todo o aspecto financeiro do empreendimento ali  

existente.
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Sendo  assim,  alega  que  o  Acórdão  atacado  traz  uma 

fundamentação  contraditória  e  que  vai  de  encontro  a  Lei  do  Inquilinato  nº 

8.245/91.

É o relatório.

VOTO

Revendo o Acórdão atacado,  vê-se que este não padece de 

qualquer contradição, tendo julgado inteiramente a questão submetida por meio 

do Agravo de Instrumento interposto com a finalidade de reverter a decisão 

favorável à parte Agravada.

Compulsando o caderno processual, é possível perceber que o 

Embargante  pretende  se  manter  na  posse  do  bem,  objeto  da  lide  de 

conhecimento, qual seja, um imóvel comercial localizado no Bairro de Tambaú, 

nesta Capital, sob o argumento de que, mantendo-se a decisão fustigada, em 

determinar a sua saída, lhe trará grandes prejuízos, já que se trata de uma 

pousada (ponto comercial).

Além  disso,  alega  o  Embargante  que,  caso  seja  a  decisão 

interlocutória mantida, lhe trará grandes prejuízos, uma vez que se encontra 

estabelecido no citado comércio desde os idos de  2005, mas precisamente no 

dia 13 de outubro.

 

DA  TUTELA  ANTECIPADA  (FUMUS  BONI  IURIS  E 
PERICULUM IN MORA).

No  que  tange  à  tutela  antecipada,  como  é  sabido,  não  se 

pretende  assegurar  o  resultado  útil  do  processo  principal,  e  sim  a  própria 

satisfação do direito afirmado.

Nesse  sentido,  após  elencar  os  elementos  comuns  entre  a 

tutela cautelar e a tutela antecipada, Victor A. Bonfim Marins (Tutela   Cautelar,   
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Teo  ria  Geral  e  Poder  Geral  de  Cautela  ,  Editora  Juruá  :  Curitiba,  1996,  p. 

567/570), faz consignar os seus elementos diferenciais:

(....) a antecipação dos efeitos da tutela tem o escopo de  
implementar desde logo os efeitos práticos da sentença  
de  procedência.  Já,  a  tutela  cautelar  tem  por  função  
assegurar  a  idoneidade  do  processo,  complexivamente 
considerado.

(....)  Esta  é,  conceitualmente,  não  satisfativa.  Aquela,  
orientada ou preordenada a satisfação do direito ou da  
pretensão, muito embora ainda não satisfativa, porquanto 
não se sabe se o direito alegado existe.

Destarte, não obstante as distinções apregoadas pela doutrina, 

aplicável a fungibilidade dos provimentos de urgência, ou seja, na hipótese da 

parte invocar um dos institutos no lugar de outro,  possível ao magistrado a 

substituição.

Interessa  aqui  o  direito  almejado  pelo  Embargante  e  não,  o 

formalismo processual.

Nesse sentido Humberto Theodoro Jr. (Antecipação de tutela e 

medidas cautelares - Tutela de emergência. Revista Jurídica Síntese, nº 253, p. 

42/3):

Haverá,  contudo,  sempre  situações  de  fronteira,  que 
ensejarão dificuldades de ordem prática para joeirar com 
precisão uma e outra espécie de tutela. Não deve o juiz,  
na dúvida, adotar posição de intransigência. Ao contrário,  
deverá agir sempre com maior flexibilidade, dando maior  
atenção à função máxima do processo a qual se liga à  
meta  da  instrumentalidade  e  da  maior  e  mais  ampla  
efetividade  da  tutela  jurisdicional.  É  preferível  transigir  
com a pureza dos institutos do que sonegar a prestação  
justa a que o Estado se obrigou perante todos aqueles  
que dependem do Poder Judiciário para defender seus 
direitos  e  interesses  envolvidos  em  litígio.  Eis  a  
orientação merecedora de aplausos, sempre que o juiz se 
deparar com algum desvio procedimental no conflito entre 
tutela cautelar e tutela antecipatória.

Pois bem.

A concessão da tutela antecipada exige a presença de certos 
requisitos,  materializados  na  prova  inequívoca  que  convença  da 
verossimilhança  da  alegação  (caput,  art.  273,  CPC),  conciliada, 
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alternativamente,  com  o  fundado  receio  de  dano  irreparável  ou  de  difícil 
reparação  (inciso  I)  ou  ainda,  quando  caracterizado  o  abuso  de  direito  de 
defesa ou mesmo, o manifesto propósito protelatório do réu (inciso II).

Pela regra do inciso I, conclui-se, primeiramente, que possível 

se mostra a concessão do provimento de urgência, antes do aperfeiçoamento 

da  relação  jurídica  processual  ou,  no  curso  do  processo,  em  qualquer 

momento, ainda que na fase recursal.

Frise-se,  assim,  que  a  concessão  de  liminar  se  dará, 

exclusivamente,  na  hipótese  do  inciso  I.  Nas  situações  do  inciso  II, 

necessariamente, deverá ocorrer a manifestação do réu.

Quanto a prova inequívoca, ensejadora da verossimilhança da 

alegação, não obstante posição respeitável em contrário, tal conceito  melhor 

se coaduna com a lição ditada por Luiz Guilherme Marinoni (ob. Cit.) ao afirmar 

que:

(....)  a  denominada  (prova  inequívoca)  capaz  de  
convencer  o  juiz  da  (verossimilhança  da  alegação)  
somente  pode ser  entendida como a (prova suficiente)  
para  o  surgimento  do  verossímil,  entendido  como  não  
suficiente para a declaração de existência ou inexistência  
do direito.

Assim,  mostra-se  bastante  a  existência  de  prova  inequívoca 

que faça convencer da verossimilhança da alegação, isto é, da plausibilidade 

da pretensão de direito material afirmado, não se mostrando suficiente o mero 

fumus bonis iuris, requisito típico do processo cautelar.

Kazuo  Watanabe  (Reforma  do  código  de  processo  civil 

(Coordenação de Sálvio de Figueiredo), p. 33). esclarece :

(....)  Mas um ponto  deve ficar  bem sublinhado :  prova  
inequívoca não é a mesma coisa que (fumus bonis iuris)  
do processo cautelar. O juízo de verossimilhança ou de  
probabilidade, como é sabido, tem vários graus, que vão 
desde o mais intenso até o mais tênue. O juízo fundado 
em prova inequívoca, uma prova que  convença bastante,  
que  não  apresente  dubiedade,  é  seguramente  mais  
intenso que o juízo assentado em simples fumaça, que  
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somente  permite  a  visualização  de  mera  silhueta  ou 
contorno sombreado de um direito.

No que se refere ao fundado receio de dano irreparável ou de  

difícil reparação, inevitável a comparação com o periculum in mora ou risco de 

dano  iminente do  processo  cautelar,  refletindo-se,  no  dizer  autorizado  de 

Ovídio  Baptista  da  Silva  (Do  processo  cautelar. Rio  de  Janeiro  :  Editora 

Forense, 1996, p. 73)., na exposição a perigo do direito provável.

Quanto aos demais requisitos (abuso do direito de defesa, ou 

ainda, manifesto propósito protelatório do réu), dispensável a demonstração de 

ameaça ao direito provável, presumindo-se a hipótese de dano, objetivamente.

No caso em tela, não vislumbro os requisitos ensejadores para 

concessão da tutela antecipada.

Da  leitura  da  inicial,  a  parte  aqui  Embargante  afirma  que  o 

contrato foi firmado no dia 13 de outubro de 2005, com término em data de 01 
de janeiro de 2012.

Não obstante,  em decorrência  de  diligência  determinada por 

este Relator (fl.55), de modo que o Embargante anexasse aos autos cópia do 

contrato, vê-se, de forma clara e incontestável que o contrato foi firmado em 

data de 17 de outubro de 2008 (fls. 63/72), tendo como locador o Sr. Hélio 
Domingues Malheiros, pessoa estranha à lide.

Ademais, através do documento de fl. 47, é possível constatar 

que o Embargante foi regularmente notificado para manifestar seu interesse na 

compra  do  imóvel  em  questão,  e  conforme  as  fls.  113/112,  este  não 

demonstrou interesse na compra, propondo apenas a redução da vigência do 

contrato de locação e o recebimento de uma indenização na importância de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais) para compensar a perda de receita, gastos com 

publicidade e demais investimentos realizado para adequar o bem a atividade 

hoteleira.
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Entretanto, analisando a certidão de fl.  48, percebe-se que a 

negociação  realizada  entre  o  Sr.  Hélio  Domingues  Malheiros,  antigo 

proprietário  do  imóvel,  e  a  Dimensional  Construções  Ltda.  foi  efetuada 

mediante contrato particular de permuta de imóveis, o que afasta o direito de 

preferência  de  aquisição  do  bem  pelo  Embargante,  conforme  disposição 

contida no caput do art. 32 da Lei Federal nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato):

Art. 32. O direito de preferência não alcança os casos de 
perda  da  propriedade  ou  venda  por  decisão  judicial, 
permuta, doação, integralização de capital, cisão, fusão e 
incorporação. 

No mesmo sentido, é importante ressaltar a jurisprudência dos 

Tribunais Pátrios:

DIREITO CIVIL. LEI DO INQUILINATO (LEI 8.245/1991). 
AGRAVO  RETIDO.  NÃO  CONHECIDO.  AÇÃO  DE 
NULIDADE DE  ATO DE TRANSMISSÃO  DE  IMÓVEL. 
PERMUTA.  INAPLICABILIDADE  DO  DIREITO  DE 
PREFERÊNCIA. RECURSO  ADESIVO.  MAJORAÇÃO 
DOS  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  APELAÇÃO  E 
RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS. 1-  O DIREITO DE 
PREFERÊNCIA  NA  AQUISIÇÃO  DO  IMÓVEL,  PELO 
LOCATÁRIO,  NÃO  ALCANÇA  OS  CASOS  DE 
PERMUTA,  NOS  TERMOS  DO  ART.  32,  DA  LEI  N. 
8.245/1991,  AFASTANDO-SE,  ASSIM,  A  PRETENSA 
NULIDADE NO ATO DE TRANSMISSÃO DO BEM. 2 - 
NÃO  HÁ  JUSTIFICATIVA  PARA  MAJORAÇÃO  DOS 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  QUANDO 
ARBITRADOS EQUITATIVAMENTE PELO D. JUÍZO DE 
PRIMEIRO  GRAU,  EM  ATENÇÃO  AO  DISPOSTO  NO 
ART. 20, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 3 - 
SENTENÇA MANTIDA.  4  -  APELAÇÃO  E  RECURSO 
ADESIVO  IMPROVIDOS.  (TJ-DF  -  APL: 
523629720068070001  DF  0052362-97.2006.807.0001, 
Relator:  HECTOR  VALVERDE  SANTANA,  Data  de 
Julgamento:  26/08/2009,  4ª  Turma  Cível,  Data  de 
Publicação: 28/09/2009, DJ-e Pág. 138)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  Nº  1.317.401  -  DF 
(2010/0106956-3) RELATOR : MINISTRO VASCO DELLA 
GIUSTINA  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO 
TJ/RS)  AGRAVANTE  :  CONSULEX  ASSESSORIA 
EMPRESARIAL  LTDA  ADVOGADO  :  NELSON 
BUGANZA  JUNIOR  E  OUTRO  (S)  AGRAVADO  : 
BENEDITO  GONCALVES  DE  ARAUJO  SOBRINHO  E 
OUTROS ADVOGADO : OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO 
E OUTRO (S) AGRAVADO : MARIA ELZIRA DA COSTA 
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ADVOGADO  :  MARCOS  DE  OLIVEIRA  PEREIRA 
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto 
por  CONSULEX  ASSESSORIA  EMPRESARIAL  LTDA 
contra  inadmissão,  na  origem,  de  recurso  especial 
fundamentado  no  artigo  105,  inciso  III,  alínea  a,  da 
Constituição  Federal.  DIREITO  CIVIL.  LEI  DO 
INQUILINATO (LEI 8.245/1991). AGRAVO RETIDO. NÃO 
CONHECIDO.  AÇÃO  DE  NULIDADE  DE  ATO  DE 
TRANSMISSÃO  DE  IMÓVEL.  PERMUTA. 
INAPLICABILIDADE DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. 
RECURSO  ADESIVO.  MAJORAÇÃO  DOS 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  APELAÇÃO  E 
RECURSO  ADESIVO  IMPROVIDOS.  1-  O  direito  de 
preferência  na  aquisição  do  imóvel,  pelo  locatário, 
não alcança os casos de permuta, nos termos do art. 
32, da lei n. 8.245/1991, afastando-se, assim, a pretensa 
nulidade  no  ato  de  transmissão  do  bem.  2  -  Não  há 
justificativa para majoração dos honorários advocatícios 
quando  arbitrados  equitativamente  pelo  d.  juízo  de 
primeiro grau, em atenção ao disposto no art. 20, § 4º, do 
Código  de  Processo  Civil.  3  -  Sentença  mantida.  4  - 
Apelação  e  recurso  adesivo  improvidos.  Alega,  nas 
razões do recurso especial, violação (e-STJ fl. 175) aos 
artigos 27, §único da Lei 8.245/91 e 513 do Código Civil. 
Sustenta,  em síntese,  a  nulidade  da  venda  do  imóvel, 
pois  foi  vendido  por  preço  diferente  do  que  lhe  foi 
ofertado, restando prejudicado o exercício da preferência 
que lhe cabia.É o breve relatório. DECIDO. Não merece 
prosperar  a  irresignação.  Observa-se  que  a  questão 
relativa aos dispositivos legais tidos por violados não foi 
objeto de debate ou deliberação pelo Tribunal de origem, 
tampouco  foram  objeto  dos  embargos  de  declaração 
opostos.  Falta,  portanto,  o  necessário 
prequestionamento,  requisito  específico  de 
admissibilidade do recurso especial. Aplica-se, assim, por 
analogia,  a  Súmula  282  do  STF.  Nesse  sentido: 
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 211 DO STJ E 
282 DO STF. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 
1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a 
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi 
apreciada pelo Tribunal a quo" . 2.(Súmula n. 211 do STJ) 
O acesso à via excepcional, nos casos em que o Tribunal 
a  quo,  apesar  da oposição de embargos declaratórios, 
não  soluciona  a  omissão  apontada,  depende  da 
veiculação, nas razões do recurso especial, de ofensa ao 
art.  535  do  Código  de  Processo  Civil.  3.  Aplica-se  a 
Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada 
no  recurso  especial  reclama  a  análise  dos  elementos 
probatórios  produzidos ao longo da demanda.  4.  Cabe 
aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC na 
hipótese  de  se  tratar  de  recurso  manifestamente 
improcedente  e  procrastinatório.  5.  Agravo  regimental 
desprovido.  Aplicação  de  multa  de  10% sobre  o  valor 
corrigido da causa. Ante o exposto, nego provimento ao 
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agravo de instrumento. Int (AgRg no Ag 1098551/SP, Rel. 
Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  QUARTA 
TURMA, julgado em 02/06/2009, DJe 15/06/2009) imem-
se. Brasília-DF, 02 de agosto de 2010. Ministro VASCO 
DELLA GIUSTINA Relator (STJ - Ag: 1317401  , Relator: 
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO  DO  TJ/RS),  Data  de  Publicação:  DJe 
16/08/2010)

Portanto, não se pode voltar, repita-se, em sede de Embargos 

de Declaração,  a  questões já  julgadas e óbices já  superados,  exceto,  para 

sanar  omissão,  contradição ou dúvida no julgado, o que não é o caso dos 

autos, motivos pelos quais, REJEITO os presentes Aclaratórios.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes 
Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa.  Promotora  de  Justiça 
convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
                              Relator
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