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GABINETE DO DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002526-48.2004.815.0731.
Relator: Gustavo Leite Urquiza – Juiz de Direito Convocado
Embargante: C & M Construções e Incorporações Ltda.
Advogada: Rafaela Martins Pereira Toni (OAB/PB n. 13.770).
Embargado: Almeida Sapata Engenharia e Construções Ltda.
Advogado: Ricardo José Barros (OAB/PB n. 4.571).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ACÓRDÃO
ANTERIOR  ANULADO  PELO  STJ.
PRONUNCIAMENTO  EXPRESSO  ACERCA  DOS
ARTIGOS  914,  I,  915,  §  2º,  330,  515,  §§  1º  E  3º,
TODOS DO CPC/1973. OMISSÃO. REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  ACÓRDÃO  NA  APELAÇÃO
QUE  RATIFICOU  A  SENTENÇA  DE  PRIMEIRO
GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS. PRINCÍPIO
DO  LIVRE  CONVENCIMENTO  MOTIVADO.
REJEIÇÃO DA SÚPLICA ACLARATÓRIA.

-  É  de  se  rejeitar  embargos  de  declaração  que  visam
rediscutir  a  matéria  julgada,  inexistindo,  pois,  qualquer
eiva  de omissão,  obscuridade  ou contradição  porventura
apontada.

- “O julgador não está obrigado a responder a todos os
questionamentos  formulados  pelas  partes,  competindo-
lhe,  apenas,  indicar  a  fundamentação  adequada  ao
deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades do
caso  concreto,  como  ocorreu  in  casu,  não  havendo
qualquer omissão no julgado embargado.” (STJ. EDcl no
AgRg no Ag 1238609 / RJ. Rel. Min. Gilson Dipp. J. em
14/12/2010).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça  da  Paraíba,  à unanimidade  de  votos,  REJEITAR  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  (fls.  343/347)  opostos  pela C  &  M
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. em face do Acórdão proferido às fls. 337/340,
que negou provimento à apelação interposta pela embargante,  mantendo a sentença de primeiro
grau em todos os seus termos.

Os  referidos  embargos  de  declaração  já  foram  julgados  por  esta  Corte  de
Justiça,  sob  a  relatoria  do  ilustre  Juiz  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho,  na  época  convocado  para
substituir o Des. Marcos Antônio Souto Maior, oportunidade na qual houve a total rejeição dos
aclaratórios.

Inconformada com o resultado, a embargante interpôs Recurso Especial (fls.
360/373), com fulcro no artigo 105, inc. III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, alegando
ofensa ao artigo 535, II, do CPC/73, haja vista que, segundo ela, não houve pronunciamento acerca
dos artigos 914, I, 915, § 2º, 515, §§ 1º e 3º, todos do CPC/73.

O Recurso Especial foi admitido parcialmente pela Presidência deste Tribunal,
somente no tocante à alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. Em seguida, o
Relator do STJ, Ministro Raul Araújo, em decisão monocrática datada de 29/02/2016 (fls. 407/407-
v),  anulou  o  citado  Acórdão  proferido  nos  embargos  de  declaração  para  que  haja  expresso
pronunciamento acerca dos artigos 330, 515, §§ 1º e 3º, 914, I e 915, § 2º, todos do CPC/73.

É o que importa relatar.

VOTO

Inicialmente, registre-se que todos os atos processuais e julgamentos anteriores
deram-se sob a égide do CPC/73, aplicando-se, desta forma,  a regra do art. 14 do CPC/2015,  in
verbis:

Art.  14.   A  norma  processual  não  retroagirá  e  será  aplicável
imediatamente  aos  processos  em  curso,  respeitados  os  atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a
vigência da norma revogada. (g.n.).

Ainda sobre o tema, vale transcrever o Enunciado Administrativo nº 02 do STJ:

“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do  Superior
Tribunal de Justiça.”

A empresa embargante, C & M Construções e Incorporações Ltda. ajuizou a
presente  ação  de  prestação  de  contas contra  a  empresa  Almeida  Sapata  Ltda.,  alegando,  em
síntese, que firmara com esta contrato de locação de máquinas e equipamentos para coleta de lixo,
cujo pagamento seria em até setenta e duas horas depois do recebimento de valores oriundos de um
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contrato  administrativo  mantido  entre  a  locatária,  Almeida  Sapata  Ltda.,  e  o  Município  de
Cabedelo-PB.

Logo, a C & M Construções requereu ao judiciário para que a Almeida Sapata
fosse compelida a prestar contas do contrato administrativo firmado com o Município de Cabedelo,
uma vez que não honrou com o pagamento dos alugueres das máquinas e equipamentos utilizadas
para a coleta de lixo da citada edilidade municipal.

Na sentença primeva, houve a extinção do processo, sem resolução do mérito,
sob a  tese  de ausência  de interesse  processual,  porquanto  “(...)  não havendo administração de
interesses ou de bens da promovente pela promovida, mas apenas a imposição de condição para
pagamento de obrigação contratual, não tem esta dever de prestar contas àquela, a quem competia
o manejo de ação para receber, se devida, a contraprestação que reclama.” (fl. 301).

Contra a sentença a autora desta ação, C & M Construções, recorreu, mas o
Acórdão negou provimento à apelação, e, ainda inconformada, a referida empresa opôs embargos
de declaração arguindo violação ao artigo 535, II, do CPC/73, em razão de não pronunciamento
sobre os artigos 914, I, 915, § 2º, 515, §§ 1º e 3º, todos do CPC/73.

Os embargos de declaração foram julgados nesta Corte,  cuja decisão restou
assim ementada:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. OMISSÃO.  OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA
APRECIADA.  IMPOSSIBILIDADE.  PRÉ-QUESTINAMENTO  DE
DISPOSITIVO  LEGAL  PARA  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO
ESPECIAL. REJEIÇÃO.

- É de se rejeitar embargos de declaração, que visam rediscutir  a
matéria  julgada,  quando  inexiste  qualquer  eiva  de  omissão,
obscuridade ou contradição, porventura apontada.

- Mesmo nos embargos de declaração com o objetivo de buscar as
vias  Especial  e/ou  Extraordinária,  devem  ficar  demonstradas  as
figuras do art. 535, do CPC.

Entretanto,  a  empresa  embargante  interpôs  Recurso  Especial  ao  STJ  e,
conforme historiado acima, o Acórdão nos embargos de declaração foi anulado sob a tese de que
não houve expresso pronunciamento sobre os artigos apontados como violados pela embargante.

Pois bem.

Primeiramente,  renove-se  que  resta  sedimentado  na  jurisprudência  que  é
desnecessário que esta Corte responda a todos os questionamentos da parte recorrente,  tudo em
homenagem ao Princípio do Livre Convencimento Motivado. Neste sentido, colhe-se do STJ:

“PROCESSUAL  CIVIL.  COISA  JULGADA.  LIMITES.  PARTE
DISPOSITIVA.  MOTIVOS  E  FUNDAMENTOS  NÃO  ALCANÇADOS.
ART. 469, I, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO
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CPC.  OMISSÃO  AUSÊNCIA.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais
sejam,  suprir  omissão,  contradição  ou  obscuridade,  não  havendo
qualquer  um  desses  pressupostos,  rejeitam-se  os  mesmos,  mormente
quando  o  ponto  fulcral  da  controvérsia  reside  na  insatisfação  do
embargante com o deslinde da controvérsia.
II  -  O  julgador  não  está  obrigado  a  responder  a  todos  os
questionamentos  formulados  pelas  partes,  competindo-lhe,  apenas,
indicar  a  fundamentação  adequada  ao  deslinde  da  controvérsia,
observadas as peculiaridades do caso concreto, como ocorreu in casu,
não havendo qualquer omissão no julgado embargado.
III - Inviável a utilização dos embargos de declaração, sob a alegação
de  pretensa  omissão,  quando  a  pretensão  almeja  –  em  verdade  –
reapreciar o julgado, objetivando a alteração do conteúdo meritório da
decisão embargada.
IV - Consoante entendimento consolidado por este e. STJ, nos termos do
art.  469,  I,  do  Código  de  Processo  Civil,  somente  o  dispositivo  da
decisão judicial faz coisa julgada, e não os motivos e fundamentos do
decisum. Nesse sentido: REsp 968384/RJ,  2ª Turma, Rel.  Min.  Castro
Meira, DJe de 27/2/2009).
V -  Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.  EDcl no AgRg no Ag
1238609 / RJ. Rel. Min. Gilson Dipp. J. em 14/12/2010). Grifei.

Ademais,  com a devida vênia e respeito à decisão monocrática do Ministro
Relator do STJ, discordo do argumento de que não houve expresso pronunciamento sobre todos os
dispositivos legais apontados nos embargos de declaração, pois o Acórdão que julgou a apelação
claramente dispôs o seguinte (fl. 338):

“Pois bem. Inicialmente vejamos o que diz o art. 914 do CPC:

‘A ação de prestação de contas competirá a quem tiver: 
I – o direito de exigi-las;
II – a obrigação de prestá-las’.

O  próprio  apelante  invoca  este  dispositivo  para  fundamentar  a
adequação da presente demanda, contudo, não é o que prevalece.”

Como se  pode observar,  a  matéria  principal  e  fundamental  da  sentença  de
primeiro grau foi tratada de forma explícita no Acórdão, notadamente as disposições do art. 914 do
CPC/73.

Neste contexto,  registro que concordo plenamente com a fundamentação da
decisão colegiada deste Tribunal no mencionado Acórdão, segundo o qual: “No caso em tela, não
há  entre  apelante  e  apelado  qualquer  contrato  que  envolva  a  administração  de  bens,  como
ocorreria na hipótese de envolvimento de mandatário, curador, síndico, administrador judicial,
advogado etc.”.

De fato, a relação jurídica firmada entre a empresa embargante e a embargada é
um contrato de locação de máquinas e equipamentos para serviços de coleta de lixo, no qual a
embargante é a locadora e a embarga a locatária, que se utilizou dos materiais para prestar serviços
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ao Município de Cabedelo, relação esta, obviamente formulada mediante contrato administrativo,
pois se trata de serviço público essencial.

Por  consectário  lógico,  a  compreensão  de  que  o  caso  em  apreço  não  se
enquadra  nas  regras  do  art.  914 do CPC/73,  desfigura  o  argumento  acerca  dos  procedimentos
seguintes previstos no art. 915, § 2º1, do CPC/73, c/c art. 330 do mesmo  Códex Processual,  que
tratava sobre o julgamento antecipado da lide.

No tocante à tese de violação ao art. 515, §§ 1º e 3º do CPC/73, igualmente não
merece guarida, pois os citados dispositivos legais tratava da chamada “Teoria da Causa Madura”,
ou seja, competia ao Tribunal conhecer a matéria impugnada no recurso e julgar desde logo a lide,
nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito e tratando-se de questão exclusivamente
de direito. 

O que aconteceu foi que a embargante não se conformou com a tese veiculada
no  Acórdão  que  negou  provimento  à  apelação,  uma  vez  que  a  mencionada  decisão  colegiada
fundamentou-se nos mesmos termos da sentença primeva, consoante ilustração a seguir:

“Assim, estamos diante de duas relações jurídicas distintas: a existente
entre locador e locatário e a existente entre o locatário e o tomador de
serviços (Prefeitura).

Não é possível que aquele que figure unicamente na primeira relação
jurídica requeira uma prestação de contas referente à segunda relação
jurídica, da qual sequer faz parte. Por mais que a satisfação do débito na
primeira relação esteja condicionada a esta satisfação na segunda, não
há que se falar em prestação de contas, até porque não há qualquer bem
ou interesse sendo administrado pelo locatário.

Se  entre  as  partes  tivesse  sido  firmado  um  contrato  envolvendo  a
administração de bens ou interesses, aí sim seria cabível uma ação de
prestação de contas, o que não ocorre no presente caso, pois, repita-se,
o que há é um contrato de locação, condicionado à satisfação de outro,
qual seja, de prestação de serviços.

Uma vez que o objetivo do apelante é apurar a existência de um possível
débito do locatário, com a posterior satisfação do mesmo, deve se valer
da via ordinária adequada para este fim.

(...)

Portanto, acertada a decisão do magistrado de primeiro ao reconhecer a
carência de ação (...).”

1 Art. 915. Aquele que pretender exigir a prestação de contas requererá a citação do réu para, no prazo de 5
(cinco) dias, as apresentar ou contestar a ação.

(...)
§ 2o Se o réu não contestar a ação ou não negar a obrigação de prestar contas, observar-se-á o dis -

posto no art. 330; a sentença, que julgar procedente a ação, condenará o réu a prestar as contas no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não Ihe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.
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Por  fim,  ressalte-se  que  a  finalidade  dos  declaratórios  é  corrigir  falhas
porventura  existentes  nos  decisórios  proferidos  pelos  Magistrados,  concernentes  às  supostas
omissões, contradições e obscuridades, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração, mantendo o
Acórdão conforme proferido.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além do relator, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza (com jurisdição
limitada),  o  Exmo.  Des.  Leandro  dos  Santos  a  Exma.  Desª.  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.

 Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr. Herbert Douglas
Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador  Mário  Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

 
Gustavo Leite Urquiza

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

J/14

6


	GABINETE DO DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO PORTO
	ACÓRDÃO

