
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL  Nº  0019779-
75.2011.815.2001. 

RELATOR: João  Batista  Barbosa  –  juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides.
EMBARGANTE: Mauro da Silveira Miranda.
ADVOGADO: Davi Tavares Viana (OAB/PB 14.644).  
EMBARGADO: Master Eletrônica de Brinquedos Ltda.
ADVOGADO: Antônio Faria de Freitas Neto (OAB/PE 19.242).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  APELAÇÃO
CÍVEL. REVISIONAL DE ALUGUEL. ÁREA TOTAL DO
IMÓVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO  ACOLHIDOS,  EM  PARTE,  COM
EFEITO MODIFICATIVO.

— A omissão representa a parte do acórdão embargado que,
em tese, deveria ter se pronunciado sobre determinado ponto de
extrema relevância para o deslinde da causa e que, não obstante,
quedou-se inerte.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima relatados.

ACORDA  a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, em acolher, em parte, os embargos
com efeito modificativo, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Cuida-se  de Embargos  Declaratórios  opostos  por  Mauro  da
Silveira Miranda, em face do acórdão de fls. 310/312, que negou provimento ao apelo
da promovente para manter a sentença que fixou o aluguel do imóvel em R$ 9.500,00
(nove mil e quinhentos reais).

Afirma  o  embargante  que  o  acórdão  foi  omisso,  pois
desconsiderou  o  segundo  laudo  pericial  que  trouxe  valores  de  imóveis  locados  na
mesma rua do imóvel objeto da demanda; desconsiderou, ainda, a área total do imóvel,
bem como  o  valor  fixado  a  título  de  aluguel  provisório  que  não  poderia  ter  sido



reduzido na sentença. Por fim, pleiteia a reforma do acórdão embargado (fls. 315/323).

A  embargada  apresentou  contrarrazões  às  fls.  326/332,
suscitando  o  caráter  manifestamente  protelatório  dos  embargos  e  pleiteando  a  sua
rejeição.

É o relatório. 

VOTO

No  caso  dos  autos,  o  promovente  ajuizou  a  presente  ação
revisional de aluguéis, pleiteando um aluguel no valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e
oitocentos reais). A primeira perícia realizada indicou um valor de R$ 9.771,00 (nove
mil, setecentos e setenta e um reais) (fl. 175), mas o promovente não concordou e nova
perícia  foi  realizada  encontrando-se  um valor  de  aluguel  de  R$  24.892,00 (vinte  e
quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais) (fls. 236/238). 

A sentença, por sua vez, acolheu parcialmente o pedido autoral
para fixar o aluguel em R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), o que foi mantido
nesta Corte de Justiça no acórdão embargado às fls.310/312, que foi equivocadamente
numerado como 210/212, conforme se observa da numeração a partir da fl. 298.

Pois bem. 

Os  embargos  de  declaração  constituem  mais  um  dos
instrumentos postos à disposição dos litigantes pela legislação processual vigente, com a
finalidade específica de sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado que,
de alguma forma, prejudiquem ou impeçam o efetivo cumprimento da decisão judicial. 

A omissão, em primeira análise, representa a parte do acórdão
embargado  que,  em  tese,  deveria  ter  se  pronunciado  sobre  determinado  ponto  de
extrema relevância para o deslinde da causa e que, não obstante, quedou-se inerte. Da
mesma  forma,  a  contradição  que  autoriza  a  interposição  dos  embargos  deve  ser
entendida como aquela existente entre premissas lançadas na fundamentação do acórdão
ou ainda entre a fundamentação e a conclusão, devendo, neste ponto, ser demonstrada
de forma bastante clara pelo embargante. Por fim, as obscuridades representam pontos
sobre  os  quais  a  decisão  embargada  não  se  pronunciara  com clareza  (gramatical  e
lógica) suficiente e que, de todo modo, prejudica a exata compreensão do comando
descrito no acórdão.

A partir dessas considerações, no tocante à fixação do aluguel
provisório em cerca de R$ 12.000,00 (doze mil reais) (fl.38) e a redução desse montante
na sentença para R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), por si só, não configura
qualquer omissão, pois é possível, após a apresentação das provas, a fixação de valor
maior ou menor do que foi fixado provisoriamente.

Na hipótese, deve prevalecer o laudo de fl. 175, porque para se
chegar  ao  valor  do  metro  quadrado  em  R$  42,30  (quarenta  e  dois  reais  e  trinta
centavos), o perito demonstrou o uso de vários imóveis, tanto na mesma região do bem
objeto  da  locação,  quanto  em  outras  localidades,  de  modo  a  considerar  a  própria



localização do imóvel para estabelecer o valor do metro quadrado. Por outro lado, o
laudo  de  fls.  235/238  informa  apenas  que  analisou  arquivos  próprios,  jornais  e
conversou com proprietários de imóveis alugados na região do Centro de João Pessoa
sem, contudo, apresentar dados que efetivamente justificassem o valor indicado de R$
24.892,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais).

Assim,  não  houve  omissão  em  relação  ao  segundo  laudo
pericial,  porquanto,  os  dados  apresentados  pelo  perito  não  se  apresentam de  forma
robusta,  como ocorre  no  primeiro  laudo  (fl.175),  cabendo  ao  Poder  Judiciário,  não
impor como afirma o recorrente, mas, sopesando as provas dos autos, determinar um
valor para o aluguel do imóvel.

Observe-se,  no  entanto,  que  a  área  do  imóvel  indicada  no
primeiro laudo encontra-se equivocada, pois não é 231,00 m² (duzentos e trinta e um
metros quadrados), haja vista que o imóvel possui um piso superior com 124,60 m²
(cento e vinte e quatro metros quadrados), ou seja, a área total construída é de 355,60 m²
(trezentos e cinquenta e cinco metros quadrados).

Assim,  o  acórdão  embargado  foi  omisso  apenas  ao  não
considerar  o  piso  superior  na  determinação  do  valor  do  aluguel.  Com  efeito,
considerando o metro quadrado no valor de R$ 42,30 (quarenta e dois reais e trinta
centavos) (fl. 175), a área total do imóvel de 355,60 m² (trezentos e cinquenta e cinco
metros quadrados) implica no pagamento de um aluguel de R$ 15.041,88 (quinze mil,
quarenta e um reais e oitenta e oito centavos).

Ex  positis, ACOLHO  PARCIALMENTE OS  EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, COM EFEITO MODIFICATIVO, para dar provimento parcial
à apelação e fixar o valor de aluguel em R$ 15.041,88 (quinze mil, quarenta e um reais e
oitenta e oito centavos).

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  a  Exma.  Desa.  Maria  das
Graças Morais Guedes (Presidente). Presentes no julgamento, o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa  (juiz  convocado  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Des.  Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides)  (Relator)  e  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque.

Presente  ao  julgamento,  também,  a  Exma.  Dra.  Ana Cândida
Espínola, Promotora de Justiça convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

   João Batista Barbosa 
Juiz convocado/RELATOR
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Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 21 de junho de 2017.

 João Batista Barbosa 

Juiz convocado/Relator


