
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0004495-65.2005.815.0181.
Origem : 3ª Vara da Comarca de Guarabira.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : Petrobrás Distribuidora S/A.
Advogada : Carmen Rachel Dantas Mayer (OAB/PB nº 8.432).
Embargado : José Enóbio & Filhos Ltda.
Advogado : Samuel Diogo de Lima (OAB/PB nº 7.411).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO
DE  OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO
DOS VÍCIOS APONTADOS.   PROPÓSITO DE
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  APRECIADA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. REJEIÇÃO. 

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos  casos  de  obscuridade,  contradição  ou  omissão,
não se prestando ao reexame do julgado e inexistindo
quaisquer destas hipóteses, impõe-se a sua rejeição.

-  O Acórdão  não  se  mostrou  omisso  tampouco
contraditório, mas apenas contrário às argumentações
do  insurgente,  porquanto  esta  Corte  de  Justiça
acolheu  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  e,
consequentemente,  extinguiu  o  processo  sem
resolução do mérito. 

-  As  irresignações  aos  fundamentos  narrados  no
decisum combatido devem ser interpostas através do
recurso adequado para impugná-lo, não se prestando
os embargos declaratórios para tal finalidade.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  rejeitar  os
embargos, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se de  Embargos de Declaração  (fls.  173/177) opostos
pela Petrobrás  Distribuidora  S/A,  desafiando  os  termos  do  acórdão  (fls.
165/171),  o  qual  acolheu  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  e,  via  de
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consequência, extinguiu o processo executivo sem resolução do mérito, nos
autos dos Embargos à Execução opostos por José Enóbio & Filhos Ltda.

Fundamentado no art. 535, do Código de Processo Civil, a parte
embargante  alega,  inicialmente,  a  ocorrência  de  omissão  no  julgado,
porquanto não se  pronunciou  quanto “ao contrato de cessão de direitos  e
obrigações não se referir ao contrato de mútuo acostado aos autos”. 

Em seguida, destaca que “acostou aos autos um Instrumento
Particular de Compromisso de Compra e Venda de IMÓVEL, como também
um  Contrato  de  Cessão  de  Direitos  e  Obrigações  celebrado  entre  a
empresa/embargante  e  o  Posto  Opção,  no  sentido  de  provar  que  desde
abril/2000 não havia qualquer relação comercial entre as partes litigantes”. 

Doravante, frisa que, de acordo com os instrumentos juntados
ao  encarte  processual,  a  cessão  de  direitos  provém apenas  do  contrato  de
promessa  de  compra  e  venda mercantil  e  outros  pactos  e  seu  aditivo,  não
havendo  menção  ao  contrato  de  mútuo  nº  101/98,  objeto  da  execução
embargada.

Enfatiza que a  cessão de direitos  não tem natureza  probante
capaz de retirar  a  legitimidade passiva  numa relação processual  executiva,
tendo em vista que não abrange o contrato de mútuo executado. Ressalta que,
da mesma forma, o contrato de compra e venda não faz prova de qualquer
transmissão  das  obrigações  assumidas  pelos  embargantes,  prevendo,  na
verdade, que o comprador respeitará os vínculos contratuais existentes com a
embargada, e não assumirá. 

Defende que,  antes  do  advento  do  Código Civil  de  2002,  o
passivo não integrava o estabelecimento comercial, de sorte que o adquirente
não se tornava sucessor do alienante, exceto nos casos de dívidas trabalhistas e
fiscais ou se a assunção de passivo fosse expressamente prevista no contrato
de compra e venda, o que não é a hipótese em disceptação.

Sustenta  que,  nos  termos  do  art.  1.144  do  Código  Civil,  o
contrato de trespasse deve ser registrado na junta comercial e publicado na
imprensa  oficial  para  ter  efeitos  perante  terceiros,  o  que  não  ocorreu  no
presente  caso. Afirma  a  inexistência  de  prova  da  dívida  contabilizada,
desrespeitando o art. 1.146, do Código Civil.

Argumenta, ainda, a existência de contradição no julgado, eis
que,  apesar  de  assentar  que  o  devedor  primitivo  estaria  solidariamente
responsável  pelo prazo de 01 (um) ano contados do vencimento das  notas
fiscais (31/03/2000 e 07/08/2000), entendeu, equivocadamente, que, na data
do  ajuizamento  da  ação  executiva  (23/03/2005),  a  responsabilidade  do
embargante/recorrente não mais existia.

Assevera  que  “o  embargante/recorrente  seria  responsável
solidário  da  nota  vencida  em  31.03.2000  até  31.03.2001  e  assim
sucessivamente,  até  a  nota  vencida  em 07.08.2000,  com responsabilidade
solidária até 07.08.2001, uma vez que o fato da ação só ter sido proposta
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posteriormente, não derruba o marco final da responsabilidade solidária que
fica delimitado no tempo”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios
com o fim de sanar as omissões e contradições apontadas, bem como para que
seja proferida manifestação expressa sobre a violação aos art. 1.142 a 1.149,
do Código Civil, atribuindo-lhe efeito modificativo.

Contrarrazões  apresentadas  pelo  embargado  (fls.  185/188),
aduzindo a ausência de indicação de questão federal ou constitucional para
fins de prequestionamento. Alega a indevida rediscussão da matéria, uma vez
que o próprio embargante/exequente confessa, na petição inicial da execução,
a vinculação entre o contrato de mútuo, o de compra e venda mercantil e o de
cessão de direitos e obrigações (fls. 03 do processo em apenso).

Logo  em seguida,  sustenta  que  as  alegações  de  ausência  de
registro  do  contrato  na  Junta  Comercial,  a  inexistência  de  publicação  na
imprensa oficial, a não contabilização da dívida e a contradição no julgado são
matérias  de  prova  e,  por  isso,  só  poderiam ter  sido  levantadas  no  recurso
apelatório.

À título argumentativo, destaca a inexistência de contradição,
porquanto  a  própria  embargante  afirma  que  a  responsabilidade  do
embargante/recorrente  iria  até  07/08/2001  e  a  ação  executiva  somente  foi
proposta  no  ano  de  2005,  de  modo  que  a  ilegitimidade  passiva  foi,
acertadamente, reconhecida pelo decurso do prazo de um ano da solidariedade
do  alienante  contado  da  data  do  vencimento  das  dívidas  anteriores  e
devidamente  contabilizadas.  Ao  final,  pugna  pelo  não  conhecimento  dos
aclaratórios ou pela sua rejeição.

É o relatório.

VOTO.  

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.  

Nos termos do art. 1022 do Novo Código de Processo Civil, são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade,  contradição, omissão  ou erro material. Desse modo, pressupõe
para  sua  interposição,  por  exemplo,  a  falta  de  clareza  na  redação  e  a
possibilidade  de  eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.
Permite-se, assim, através deste recurso, aclarar-se o texto, de forma a que seja
amplamente entendido o respectivo teor.

Pois bem, no caso dos autos, apesar de o embargante afirmar a
existência  de  omissão no  julgado,  verifica-se  que,  em  verdade,  apenas
apresenta  inconformismo  quanto  ao  teor  do  julgado  colegiado  devida  e
fundamentadamente proferido.
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Isso  porque  inexiste omissão  no  acórdão,  conclusão  que  se
revela da mera leitura das razões pretensamente aclaratórias apresentadas pelo
recorrente.  Ora, a 2ª Câmara Cível desta Colenda Corte de Justiça decidiu, à
unanimidade,  acolher  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  e,  por  via  de
consequência,  os  embargos  à  execução,  extinguindo  o  feito  executivo  sem
resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC.

No  acórdão  embargado  constou  expressamente  que  o
comprador, Nelson de Lira Filho, respeitará, em todos os termos e condições,
os  vínculos  contratuais  celebrados  entre  o  vendedor  e  a  Petrobrás
Distribuidora S/A.

Além  do  mais,  como  bem  destacado  pelo  embargado,  no
contrato de cessão de direitos e obrigações firmado em 07/04/2002 entre a
empresa João Enóbio e Filhos Ltda, na qualidade de cedente, e a firma Posto
Opção  Revendedora  de  Combustíveis  Ltda,  como  cessionária,  ficou
estabelecido nas cláusulas 1.1 e 3.1 o seguinte:

“1.1  –  A  CEDENTE,  na  qualidade  de
PROMISSÁRIA-COMPRADORA  do  “CONTRATO
DE  PROMESSA  DE  COMPRA  E  VENDA
MERCANTIL E OUTROS PACTOS”, referido acima,
pelo  presente  instrumento  e  na  melhor  forma  de
direito  resolve  ceder  e  transferir,  como  cedido  e
transferido  tem,  à  CESSIONÁRIA,  o  referido
Contrato,  por  um  período  de  77  (setenta  e  sete)
meses e 25, com vigência a partir do dia 07 de abril
de 2000 e a terminar no dia 02 de outubro de 2006,
nas  cláusulas  estipuladas  no  aludido  Contrato,
ficando,  em  consequência,  a  CESSIONÁRIA  sub-
rogada  em  todos  os  direitos,  ônus,  vantagens  e
obrigações que a ela CEDENTE assistiam por força
do mencionado Contrato”.

(…)

3.1  –  A  INTERVENIENTE,  como  PROMITENTE-
VENDEDORA do sobredito Contrato, está de pleno
acordo com a presente cessão e transferência”.  (fls.
25/26).

Como visto, a ilegitimidade passiva dos embargantes/recorrente
é patente e por dois motivos. Primeiro o próprio contrato de trespasse – venda
do estabelecimento comercial – firmado em 22 de março de 2000 é claro ao
estabelecer que o comprador respeitará, em todos  os termos e condições, os
vínculos contratuais celebrados entre o vendedor e a Petrobrás Distribuidora
S/A. Ora, respeitar os vínculos contratuais com a Petrobrás Distribuidora S/A
é cumprir fielmente os termos da avença do contrato de mútuo.

Segundo, o contrato de cessão de direitos e obrigações reforça a
ilegitimidade passiva do recorrente, tendo em vista que é expresso ao ceder e
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transferir ao Posto Opção  Revendedora de Combustíveis Ltda  o contrato de
promessa de compra e venda e outros pactos desde 07 de abril de 2000 até 02
de outubro de 2006, inclusive a Petrobrás estava de pleno acordo com a cessão
e transferência.

Quanto  à  questão  da  inexistência  de  prova  da  dívida
contabilizada,  entendo que não merece prosperar, eis que, no acórdão, ficou
devidamente  reconhecido  que  as  dívidas  do  contrato  de  mútuo  estavam
contabilizadas no momento do trespasse.

Peço vênia para transcrever excerto do acórdão embargado, in
verbis:

“In casu, da leitura atenta do contrato de compra e
venda  do  estabelecimento  comercial,  infere-se  que
ficou  estabelecido  que  o  comprador  seria
responsável  pelo  cumprimento  de  todos  os  termos
contratuais celebrados  entre  o  vendedor  e  a
Petrobrás, o que demonstra que as dívidas oriundas
do  contrato  de  mútuo  estavam  devidamente
contabilizadas no momento do trespasse.

Dessa forma, como as notas fiscais, objeto da ação
executiva  e  oriundas  do  contrato  de  mútuo,  são
datadas  de  31/03/2000  e  07/08/2000,  chega-se  à
conclusão  de  que  o  devedor  primitivo  estaria
solidariamente  responsável  pelo  prazo  de  01  (um)
ano contado do vencimento (data das notas fiscais).

Ocorre que a ação executiva somente foi ajuizada em
23/03/2005 (fls. 74 do processo em apenso), ou seja,
posteriormente ao prazo de um ano, de sorte que a
solidariedade  passiva do alienante com relação aos
débitos já não mais existia. Por isso, a preliminar de
ilegitimidade passiva deve ser acolhida”. (fls. 170).

Por conseguinte, não há que se falar em erro do julgado, em
razão do contrato de trespasse não ter sido registrado na junta comercial  e
publicado  na  imprensa  oficial  Na  verdade,  o  embargante  tenta  rediscutir
matéria  já  decidida,  o  que  não  é  possível  por  meio  dessa  irresignação
aclaratória.  Caso entenda pelo desacerto da aplicação da lei, deve manejar o
recurso adequado para fins de modificação.

Como se  vê,  o  acórdão embargado solucionou  a  questão  de
forma  devidamente  fundamentada,  após  pormenorizada  análise  fática  e
jurídica dos dados constantes nos autos, não havendo que se cogitar em falha
que possa ser sanada por meio de embargos de declaração.

Portanto,  ao  levantar  pontos  já  analisados  no  julgado,  o
insurgente,  repita-se,  apenas revela  seu inconformismo com o resultado da
decisão que não lhe foi favorável, com vistas à obtenção da modificação do
decisum, o que se mostra inviável, ainda que para fins de prequestionamento,
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conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça e esta colenda Corte de
Justiça. Confira-se:

“PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO  NÃO  CONFIGURADA.  PRETENSA
REDISCUSSÃO  DOS  FUNDAMENTOS
APRESENTADOS  PARA  A  CONCESSÃO  DA
SEGURANÇA.  DESCABIMENTO.  FUNÇÃO
INTEGRATIVA  DOS  EMBARGOS.
PREQUESTIONAMENTO  DE  MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.  A atribuição de  efeitos  infringentes  em sede  de
embargos  de  declaração  somente  é  admitida  em
casos  excepcionais,  os  quais  exigem,
necessariamente,  a  ocorrência  de  quaisquer  dos
vícios previstos no art. 535 do Código de Processo
Civil, hipótese não configurada nos autos.
2.  O acórdão  embargado enfrentou  a  controvérsia
com  a  devida  fundamentação  e  em  perfeita
consonância  com  a  jurisprudência  pertinente,  nos
limites necessários ao deslinde do feito.
3. A teor da jurisprudência desta Corte, os embargos
declatórios  opostos  com  objetivo  de
prequestionamento,  para  fins  de  interposição  de
recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se
ausente  omissão,  contradição  ou  obscuridade  no
julgado  embargado  (EDcl  no  MS  n.  12.230/DF,
Ministra Maria Thereza de Assis  Moura,  Terceira
Seção, DJe 21/10/2010).
4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJEDcl no
MS  11.766/DF,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS
JÚNIOR,  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
28/10/2015, DJe 11/11/2015) - (grifo nosso).

E,

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  MERA
REDISCUSSÃO  DO  JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO  DOS
ACLARATÓRIOS.  -  Os  embargos  de  declaração
consubstanciam  recurso  de  integração,  não  se
prestando para reexame da matéria. Não havendo
omissão,  obscuridade  ou  contradição  no  julgado,
não são cabíveis os embargos de declaração, mesmo
que  tenham  finalidade  específica  de
prequestionamento. - Constatado que a insurgência
da embargante não diz respeito a eventual vício de
integração  do  acórdão  impugnado,  mas  a
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interpretação que lhe foi desfavorável, é de rigor a
rejeição  dos  aclaratórios.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00001615220108150491,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA, j. em
22-09-2015) - (grifo nosso). 

Por tudo o que foi exposto, não havendo vício a ser sanado na
decisão combatida, não merecem ser acolhidos os presentes embargos, ainda
que com a finalidade de prequestionamento.  Assim, não há outro caminho a
trilhar a não ser manter a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. 

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo.
Des. Luís Silvio Ramalho Júnior.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, 15 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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