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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. 176.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Etiquetas Brasil
Ind.  Gráfica  Ltda.  contra  Acórdão  que  negou  provimento  ao  recurso  apelatório
interposto  pela  empresa/embargante,  em  face  de  Eleições  2008  Rômulo  José  de
Gouveia Prefeito.

Alega o embargante haver omissão e erro material no Acórdão
recorrido, uma vez que não foram analisados os seguintes pontos: intempestividade
da  apelação  e  da  coisa  julgada;  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  efeitos  infringentes,  para  apreciar  e  julgar  os  pontos  omissos  apontados,
exarando nova decisão,  requerendo que seja no sentido de julgar  estes embargos
como  procedentes,  reformulando  ambos  os  acórdãos,  para  julgar  a  apelação  de
Rômulo Gouveia como improcedente, diante da preclusão do direito de recorrer e d
coisa  julgada  estabelecida  na  decisão  de  primeiro  grau  não  recorrida
tempestivamente, devendo permanecer como vigente a decisão do juízo a quo, em
face do princípio da coisa julgada consolidada, bem como para reformular o acórdão
da apelação impetrada pela Etiquetas Brasil.

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 negado provimento ao recurso apelatório da empresa, ora
embargante, mantendo a decisão do primeiro grau.

A propósito, assim constou da decisão:

“Colhe-se dos autos que o embargante, ora apelado, aforou a
presente  demanda  objetivando a  sua  exclusão  da  lide,  em
virtude da ilegitimidade passiva ad causam.

O feito tomou seu trâmite regular, sobrevindo a sentença ora
guerreada  que,  conforme  relatado,  acolheu  os  embargos  à
execução para determinar a extinção da execução em relação
ao embargante. 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).

Entendo  que  o  comitê  financeiro  não  detém  personalidade
jurídica para figurar no polo passivo da execução,  uma vez
que foi criado, por força de lei (Lei nº 9.504/97), para eleição
específica  e  com a finalidade de facilitar  a  fiscalização dos
gastos de campanha.

Sendo  assim,  ele  não  tem  como  ser  responsável  pelas
cobranças advindas das dívidas de campanha eleitoral. Todas
as despesas contraídas durante a campanha eleitoral deve ser
de  responsabilidade  do  candidato  e/ou  do  partido  político,
mas nunca do comitê financeiro, conforme prevê o art. 17 da
Lei 9.504/1997, in verbis:

“Art. 17. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas
sob a responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e
financiadas na forma desta Lei.”

A Jurisprudência pátria é uníssona sobre esse tema, in verbis:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  MONITÓRIA.



ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL.
DESPESAS  DE  CAMPANHA  ELEITORAL.
RESPONSABILIDADE  DOS  PARTIDOS  OU  DE  SEUS
CANDIDATOS.
(...) É cediço que a pessoa jurídica criada com o objetivo de
administrar os recursos de campanha eleitoral, nos termos do
art. 22-A da Lei n. 9.504/1997, é condição imprescindível para o
registro  da  candidatura  na  Justiça  Eleitoral.  Trata-se  de
procedimento  necessário  para  facilitar  a  fiscalização  das
movimentações financeiras da campanha eleitoral pelo poder
público.  A  responsabilidade  pelas  despesas  de  campanha
eleitoral,  contudo,  é  dos  partidos  ou  de  seus  candidatos,
conforme  prevê  o  art.  17 da  Lei  n.  9.504/1997.  O  contrato
firmado  em  favor  do  agravante  pressupõe  que  ele  deverá
arcar,  juntamente  com  o  partido,  pelas  obrigações  dele
derivadas. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e,
nesta  extensão,  desprovido.”  (TJDF  -  07021715820168070000  0702171-
58.2016.8.07.0000 – Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA – 27/04/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DESPESAS DE
CAMPANHA  ELEITORAL  -  RESPONSABILIDADE  DO
PARTIDO OU DO CANDIDATO -  COMITÊ FINANCEIRO
DO PARTIDO POLÍTICO NÃO POSSUI PERSONALIDADE
JURÍDICA -  INOCORRÊNCIA  DAS  HIPÓTESES
PREVISTAS  NO  ART.  50 DO  CC -  SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Nos termos do art. 15-A da Lei n.º 9.096/95 (Lei dos Partidos
Políticos)  e  do  art.  17 da  Lei  n.º  9.504/97  (lei  que  estabele
normas  para  as  eleições),  a  responsabilidade  para  o
pagamento de despesas de campanha é do partido político ou
do candidato. Precedente do c. STJ.

2 - O comitê financeiro do partido político, criado para eleição
específica (eleição para Prefeito e Vereadores do Município de
Vila  Velha  de  2008),  decorre  de  imposição  legal,  não
possuindo  personalidade  jurídica,  não  podendo,  assim,
exercer  direitos  e  nem  contrair  obrigações.”  (TJES  -  APL
00859770720108080035 – Des. WILLIAM COUTO GONÇALVES – 08/03/2013)

“CIVIL.  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.
OBJETO.  PINTURA  DE  PROPAGANDA  ELEITORAL  EM
MURO.  EXECUÇÃO.  PREÇO.  INADIMPLEMENTO.
LEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM PESSOA  FÍSICA

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103367/lei-eleitoral-lei-9504-97
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11281556/artigo-17-da-lei-n-9504-de-30-de-setembro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104080/lei-org%C3%A2nica-dos-partidos-pol%C3%ADticos-lei-9096-95
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104080/lei-org%C3%A2nica-dos-partidos-pol%C3%ADticos-lei-9096-95
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104080/lei-org%C3%A2nica-dos-partidos-pol%C3%ADticos-lei-9096-95
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27995343/artigo-15a-da-lei-n-9096-de-19-de-setembro-de-1995
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10727101/artigo-50-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103367/lei-eleitoral-lei-9504-97
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11281556/artigo-17-da-lei-n-9504-de-30-de-setembro-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103367/lei-eleitoral-lei-9504-97
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28003027/artigo-22a-da-lei-n-9504-de-30-de-setembro-de-1997


CANDIDATA  CARGO  ELETIVO.  CAPACIDADE
PROCESSUAL  DA  PESSOA  JURÍDICA  CONSTITUÍDA
‘PRO TEMPORE’.  EXTINÇÃO. EXCLUSÃO DA RELAÇÃO
PROCESSUAL.  PROVA.  GRAVAÇÃO  AMBIENTAL.
VALIDADE.  ILEGALIDADE.  INEXISTÊNCIA.
ADITAMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO DO PREÇO
EM  DUAS  PARCELAS.  VALIDADE.  OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL ASSUMIDA POR PESSOA PARTICIPANTE
DO  COMITÊ  ELEITORAL.  IMPUTAÇÃO  DO  DÉBITO  À
CANDIDATA. 

Constituída  pessoa  jurídica  tão  somente  para  promover  a
movimentação  de  recursos  destinados  à  campanha  de
candidata a cargo eletivo, ficando sua existência vinculada e
restrita  ao  tempo  de  duração  do  pleito,  revelando  que  se
tratara  de  pessoa  jurídica  criada  por  tempo  certo,  o
implemento do termo, determinando sua extinção, enseja que
reste  desprovida  de  personalidade  jurídica,  não  podendo,
pois,  angularizar,  ativa ou passivamente,  ação judicial,  pois
desprovida de capacidade processual. 

A extinção da pessoa jurídica criada por tempo certo e volvida
à  centralização  da  movimentação  financeira  de  candidata  a
cargo eletivo determina que,  contratadas obrigações em seu
nome,  mas  destinadas  exclusivamente  ao  fomento  da
campanha eleitoral,  candidata se torne a única legitimada a
responder  pelas  obrigações,  notadamente  porque  única
beneficiária das atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica
enquanto estivera em atividade.”  (TJDF  –  AC  20100910213765APC  -

Desembargador TEÓFILO CAETANO – 07/08/2013) 

“ELEIÇÕES  2010.  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  DE
CANDIDATA.  REGULARIDADE.  DOAÇÃO  ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. COMITÊ FINANCEIRO. ORGANIZAÇÃO
SEM  PERSONALIDADE  JURÍDICA  PRÓPRIA.  DOAÇÃO
NÃO  SUJEITA  A  TRIBUTAÇÃO.  DESNECESSIDADE  DE
APRESENTAÇÃO  DE  NOTAS  FISCAIS  DE  DOAÇÃO.
APROVAÇÃO SEM RESSALVA.

1.  Os  comitês  financeiros  são  instituídos  provisoriamente
pelos partidos políticos apenas para gerenciar a arrecadação
de  recursos  durante  o  processo  eleitoral,  não  tendo
personalidade  jurídica  própria.”  (TRE/DF  -  PCONT  375667  DF-
14/11/2012)

Sendo  assim,  conclui-se  que,  não  tendo  personalidade
jurídica, o comitê financeiro de campanha eleitoral também



não pode ser sujeito ativo ou passivo em relações jurídicas,
nem em demandas judiciais, devendo ser extinta a execução
em  relação  a  ele,  diante  da  sua  ilegitimidade  passiva  ad
causam. 

Por  fim,  vale  ressaltar  que  não  é  necessária  a  análise  da
preliminar de ilegitimidade passiva ad causam superveniente
aduzida pelo recorrido nas suas contrarrazões, em virtude da
parte já ter alcançado o seu objetivo nos embargos, que é o de
ser excluído da lide.

Diante  do  exposto,  nego  provimento  ao  recurso  apelatório,
mantendo incólumes os termos da sentença vergastada.”

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
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
1 STJ - REsp 1065913 / CE – Ministro Luiz Fux – T1 – Primeira Turma - DJe 10/09/2009 .
2 STJ – Edcl no Resp 592839/RS – Min. João Otavio de Noronha T4 – Dj 08/03/2010



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  atacada  foi  devidamente  analisada  e
fundamentada pela Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Por  fim,  deixo  de  analisar  os  argumentos  trazidos  pela
empresa/embargante,  uma vez  que eles  dizem respeito  aos  embargos  à  execução
interpostos  pelo  candidato  Rômulo  José  de  Gouveia  (processo  nº  0005527-
57.2010.815.0011 – em anexo), em que a empresa trouxe as preliminares em sede de
contrarrazões  (intempestividade  da  apelação  e  da  coisa  julgada;  impossibilidade
jurídica do pedido, novação e ausência de prequestionamento, inaplicabilidade da lei
eleitoral nº 12.034/2009 e legitimidade passiva do apelante). Sendo assim, não dizem
respeito a estes autos, no qual a empresa é o polo recorrente (fls. 73/78) e não aduziu
nenhuma dessas matérias na sua peça recursal.

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos.  

É como voto.

Decisão.

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



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


