
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES  DA SILVA

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0005527-57.2010.815.0011
ORIGEM: Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
EMBARGANTE: Etiquetas Brasil Ind. Gráfica Ltda. (Adv.  Jules  Rimet  Oliveira  de
Senna – OAB/PB n. 15853)
EMBARGADO: Rômulo José de Gouveia (Adv.: Marcela Aragão de Carvalho Costa
– OAB/PB 13549)

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E  CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.  REEXAME  DA  MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  PREQUESTIONAMENTO.
INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

 Constatado  que  a  insurgência  do  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.

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

 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).”

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



ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  os  embargos  de
declaração,  nos  termos  do  voto  do  relator,  integrando  a  decisão  a  súmula  de
julgamento de fl. 218.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Etiquetas Brasil
Ind.  Gráfica  Ltda.  contra  Acórdão  que  deu  provimento  ao  recurso  apelatório
interposto por Rômulo José de Gouveia, em face do ora embargante,  para acolher a
preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e excluir da lide o recorrente Rômulo
José de Gouveia.

Alega o embargante haver omissão e erro material no Acórdão
recorrido, uma vez que não foram analisados os seguintes pontos: impossibilidade
jurídica do pedido, novação e ausência de prequestionamento, inaplicabilidade da lei
eleitoral nº 12.034/2009 e legitimidade passiva do apelante.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, aplicando-se-
lhes  efeito  infringente,  a  fim  de  que  seja  sanada  a  omissão  acerca  dos  pontos
suscitados em contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

Os  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.

O art. 535, CPC preceitua:

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.

Não se detecta qualquer omissão, contradição ou obscuridade
no  acórdão  recorrido,  nem  muito  menos  erro  material,  uma  vez  que  a  lide  foi
dirimida com a devida e suficiente fundamentação. Ademais, conforme se verifica na
decisão embargada, fora acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam
do  ora  embargado,  não  se  fazendo  necessária  a  análise  das  outras  questões
levantadas pelas partes, muito menos o mérito recursal.



A propósito, assim constou da decisão:

“Inicialmente,  vale salientar  que proferi  voto,  na sessão do
dia 15/02/2018, pelo não conhecimento do recurso apelatório
interposto  por  Rômulo  José  de  Gouveia,  em  razão  da
intempestividade, já que o prazo recursal se findava no dia
03/04/2017 e a peça recursal fora protocolizada somente no dia
04/04/2017, conforme se verifica no comprovante de protocolo
(fl. 94).

Entretanto,  a  causídica  do  recorrente  trouxe  fato  novo para
esclarecer que o recurso fora tempestivamente apresentado. O
que na verdade ocorreu é que o recurso fora apresentado no
dia 03/04/2017 (cópia digitalizada) e a escrivania grampeou a
peça recursal e o comprovante de protocolo na contracapa da
ação de execução (autos principais) e somente no dia seguinte
(04/04/2017) é que o recorrente apresentou a via original.

O  Regimento  Interno  do  TJPB  autoriza  o  desembargador,
enquanto  não  proferido  o  resultado final  do  julgamento,  a
retificar o seu voto já proferido, in verbis:

Art. 189
§ 3º Enquanto não proclamado o resultado final do julgamento
com  seu  enunciado  feito  pelo  Presidente,  poderá  o
desembargador  retificar  o  seu  voto  proferido,  com  breve
fundamentação, inclusive sobre matéria preliminar já apreciada,
salvo aquele já proferido por julgador afastado ou substituído.
(NR pela Emenda Regimental 01, de 28-05-2016)

Diante do fato novo apresentado, reconsidero a minha decisão
e  conheço  do  recurso  apelatório,  uma  vez  que  tempestivo.
Passo a análise do recurso de apelação interposto por Rômulo
José de Gouveia.

Colhe-se dos autos que o embargante, ora apelante, aforou a
presente  demanda  objetivando a  sua  exclusão  da  lide,  em
virtude da ilegitimidade passiva ad causam superveniente e,
subsidiariamente, o excesso de execução.

O feito tomou seu trâmite regular, sobrevindo a sentença ora
guerreada que,  conforme relatado,  julgou improcedentes os
embargos  à  execução.  Contra  essa  decisão  foi  manejada  a
presente irresignação.



Analisando  detidamente  os  autos,  verifico  que  a  ora
recorrente (Etiquetas Brasil Ind. Gráfica Ltda.) interpôs ação
de execução em face de Eleições 2008 Rômulo José de Gouveia
Prefeito e do próprio Rômulo José de Gouveia (pessoa física).

Quanto  à  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  ad  causam
superveniente,  entendo  que  merece  prosperar,  já  que  o
candidato,  nesse  caso  específico,  não  é  responsável  pelas
dívidas contraídas na campanha eleitoral de 2008.

Entendo que, mesmo o artigo 17, da Lei nº 9.504/97 prevendo
que a responsabilidade é solidária entre o Partido Político e o
candidato, no caso em tela, verifico que o Diretório Nacional
do  Partido  é  quem  é  o  único  responsável  pelas  dívidas
contraídas durante a campanha. 

O TRE/PB, em caráter excepcional, retirou a responsabilidade
do débito contraído durante a campanha eleitoral de 2008 do
candidato  Rômulo  Gouveia,  passando-a  para  o  Diretório
Nacional  do  PSDB,  em  solidariedade  com  a  Direção
Municipal do PSDB em Campina Grande/PB, in verbis:

“voto pelo provimento parcial do recurso do candidato a prefeito
Rômulo  José  de  Gouveia,  para  aprovar  com  ressalvas  a  sua
prestação de contas relativa às eleições para o cargo de Prefeito
de  Campina  Grande,  nas  Eleições  de  2008,  determinando,  em
caráter  excepcional,  que  as  dívidas  de  campanha  sejam
assumidas  pelo  Diretório  Nacional  do  PSDB,  solidariamente,
com o Diretório Municipal do partido no Município de Campina
Grande/PB, conforme o valor especificado nestes autos...”

Restou  demonstrado  que  o  débito  não  ficou  pendente  por
culpa  ou  desídia  do  candidato,  mas  sim  por  uma  falha
bancária  que  não  permitiu  a  transferência  dos  valores
necessários ao pagamento da dívida em tempo hábil. 

Sendo assim, a parte recorrente não possuiu mais qualquer
responsabilidade  pelo  débito  de  campanha,  já  que  não
existem mais pendências ou débitos no nome do candidato,
motivo pelo qual a execução do débito não merece prosperar
em relação ao candidato, devendo a apelada ingressar com a
execução em face do Diretório Nacional do PSDB.



A Jurisprudência já decidiu nesse sentido, in verbis:

APELAÇÕES  CÍVEIS.  PROCESSO  CIVIL.  CIVIL.  AÇÃO
MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. AGRAVO
RETIDO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO
INDEFERIMENTO  DE  PRODUÇÃO  PROBATÓRIA  -
INEXISTÊNCIA - PROCESSO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO -
JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA -  AGRAVO RETIDO
DESPROVIDO.  APELAÇÃO  1  -  PLEITO  DE
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PARTIDO POLÍTICO E
DO CANDIDATO -  INOCORRÊNCIA - APLICABILIDADE DO
ARTIGO  15-A  DA  LEI  9.096/95  -  RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA  DO  PARTIDO  POLÍTICO.  APELAÇÃO  2  -
INSURGÊNCIA QUANTO AO TÍTULO NÃO SER PROVA HÁBIL
PARA  INSTRUIR  A  AÇÃO  MONITÓRIA  AFASTADA  -  NOTA
FISCAL - PROVA DOCUMENTAL ESCRITA SEM EFICÁCIA DE
TÍTULO  EXECUTIVO  -  DEVER  DE  PAGAR  DEMONSTRADO.
ÔNUS  DO  RÉU  DE  PROVAR  FATO  IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO  DO  DIREITO  DA  AUTORA
DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU - CONJUNTO PROBATÓRIO
QUE  DEMONSTRA  SER  DEVIDO  O  CRÉDITO  PLEITEADO.
SENTENÇA MANTIDA.RECURSOS DESPROVIDOS.  (TJPR -  6ª
C.Cível - AC - 1320623-6 - Curitiba - Rel.: Roberto Portugal Bacellar
- Unânime - - J. 20.10.2015)

Diante  do  exposto,  acolho  a  preliminar  de  ilegitimidade
passiva ad causam, para excluir da lide o recorrente Rômulo
José de Gouveia. ”

Como se verifica, a decisão está suficientemente fundamentada
e, embora não tenha havido específico enfrentamento quanto à matéria apontada,
não se deve perder de vista 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.”1

Assim, da decisão embargada verifica-se, claramente, que todos
os  pontos  foram  devidamente  apreciados,  não  havendo  se  falar  em  omissão,
contradição ou obscuridade  a ensejar a oposição de embargos declaratórios.

O STJ é claro quando trata do assunto, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
DO  ART.  535  DO  CPC.  CARÁTER  INFRINGENTE  DA
PRETENSÃO.  FINALIDADE  INCOMPATÍVEL  COM  A
NATUREZA  DO  RECURSO.  APLICAÇÃO  DO  DIREITO  À

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



ESPÉCIE.  PREQUESTIONAMENTO.  MITIGAÇÃO.  1.  Os
embargos de declaração, cujos pressupostos estão relacionados no
art. 535 do Código de Processo Civil, visam a eliminar contradição
ou obscuridade, ou suprir omissão a respeito de questão jurídica de
especial relevância para o desate da lide. Ausentes essas hipóteses,
não há como prosperar irresignação recursal. 2. (...) 3. O reexame de
matéria  já  decidida  com  a  simples  intenção  de  propiciar  efeitos
infringentes ao    decisum   impugnado é incompatível com a função
integrativa dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração
rejeitados.”2

Na verdade, o que tenciona o embargante é a reapreciação do
julgamento  da  apelação,  vez  que  não  lhe  agradou  o  seu  resultado  final,  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.”3

Por  outro  lado,  entendo,  também,  que  os  embargos  de
declaração não tem por finalidade prequestionar,  mas tão-somente sanar os vícios
porventura existentes no julgado, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
COBRANÇA  INDEVIDA.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  535  DO  CPC.
NÃO-OCORRÊNCIA.  PREQUESTIONAMENTO  PELOS
ACLARATÓRIOS.  DESCABIMENTO.  DECISÃO
FUNDAMENTADA  EM  PROVA  PERICIAL.  I.-  O  Tribunal  de
origem  apreciou  todas  as  questões  relevantes  ao  deslinde  da
controvérsia nos limites do que lhe foi submetido, não havendo,
portanto,  violação  do  artigo  535  do  CPC. Ressalte-se  não  ser  do
escopo  dos  Embargos  de  Declaração  a  finalidade  de
prequestionamento  explícito  de  dispositivos  legais. II.-  Não  se
caracteriza  como  carecedora  de  fundamentação  a  decisão  que  se
funda  em  prova  pericial  para  o  estabelecimento  do  valor  a  ser
repetido. Agravo Regimental improvido.”4

Portanto, entendo que esta não é a via correta para se rediscutir
uma  matéria,  até  porque  a  decisão  ataca
da  foi  devidamente  analisada  e  fundamentada  pela  Quarta  Câmara  Cível  deste
Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos.  

2 STJ – Edcl no Resp 592839/RS – Min. João Otavio de Noronha T4 – Dj 08/03/2010
3 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.
4 STJ – AgRg no Edcl no Ag 1095460/SP – Min. Sidnei Beneti – T3 – Dj 12/02/2010



É como voto.

Decisão

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade, rejeitar  os  embargos  de
declaração, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Exma Dra. Jacilene Nicolau Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de abril de 2018.

João Pessoa, 11 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


