
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração nos autos do Agravo Interno nº 0012721-11.2010.815.0011
Origem : 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Embargante : BFB Leasing S/A  Arrendamento Mercantil
Advogado : Celso Marcon
Embargada : Mary Andréa Macedo de Sousa
Advogada : Adriana Bezerra de Oliveira

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  AGRAVO
INTERNO. OMISSÃO.  VÍCIO  INEXISTENTE.
MATÉRIA  DEVIDAMENTE  ENFRENTADA  NO
DECISÓRIO.  FINALIDADE  DE
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
VINCULAÇÃO  À  INCIDÊNCIA DAS  HIPÓTESES
PREVISTAS  NO  ART.  535,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL.  MANUTENÇÃO DO DECISUM.
REJEIÇÃO. 

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

-  Nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento  se
pode  desejar  repisar  os  argumentos,  os  quais
restaram  repelidos  pela  fundamentação
desenvolvida na decisão.

- Se a parte dissente dos fundamentos narrados no
decisum combatido,  deve  ela  valer-se  do  recurso
adequado  para  impugná-lo,  não  se  prestando  os
embargos declaratórios para tal finalidade.

-  Não  é  encargo  do  julgador  manifestar-se  sobre
todos os fundamentos legais indicados pelas partes,
nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento,
bastando ser motivada a prestação jurisdicional, com
a indicação das bases legais que dão suporte a sua
decisão.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  fls.
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267/273, opostos pelo BFB Leasing S/A Arrendamento Mercantil, contra os termos
do acórdão de fls. 258/265, o qual negou provimento ao Agravo de Interno. 

Em suas razões, o recorrente rememora argumentos
já trazidos nas razões da apelação,  fls. 195/202, e nas do agravo interno, fls.232/254,
pontuando  novamente,  a  natureza  do  contrato  firmado  entre  as  partes  e  a
impossibilidade de restituição do Valor Residual Garantido - VRG, no Contrato de
Arrendamento Mercantil. Alegando, outrossim, que os embargos tem a finalidade de
prequestionamento, para interposição do Recurso Especial/Extraordinário, conforme
Súmula nº 98, do Superior Tribunal de Justiça,  bem como, tem o intuito de sanar
omissões decorrentes da não discussão dos referidos temas.

 
Contrarrazões não apresentadas, conforme atestada a

certidão de fl. 277.

É o RELATÓRIO.

VOTO
 

A  princípio, a  despeito  da  inexistência  de
fundamentação  ou omissões  no acórdão  hostilizado,  observo  não haver  qualquer
vício a ser sanado.

Ademais,  os  embargos  de  declaração  somente  são
cabíveis quando “houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição” ou
“for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal” (incisos I e
II, do art. 535, do Código de Processo Civil).

A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
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questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou  qualitativamente,  por  um
pronunciamento complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.

Nessa ordem de ideias, é cediço que os embargos de
declaração  se  prestam  a  viabilizar,  dentro  da  mesma  relação  processual,  a
impugnação  de  qualquer  decisão  judicial  eivada  de  obscuridade,  contradição  ou
omissão, não se revestindo, portanto, de características de revisão total do julgado,
como acontece com os apelos cíveis.

Na  hipótese,  percebe-se  que  o  embargante  não  se
conformou com a fundamentação da decisão contrária às suas pretensões, quando
esta relatoria entendeu pelo não provimento do agravo interno por ele interposto, e,
de maneira infundada, lançou mão dos declaratórios, sob a alcunha de omissão, tão
somente para fins de prequestionamento da matéria discutida nos autos.

Todavia,  o  inconformismo  da  parte  embargante,
esposado  nas  suas  razões  recursais,  restou  devidamente  analisado  na  decisão
combatida, consignada a seguir:

(...)
Como  é  cediço,  o  contrato  de  arrendamento
mercantil, ou leasing como é conhecido, é aquele pelo
qual uma pessoa jurídica arrenda a uma pessoa física
ou  jurídica,  por  tempo  determinado,  um
determinado bem, cabendo ao arrendatário a opção
de adquirir  o  bem arrendado ao final  do contrato,
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mediante um preço residual previamente fixado. 
Em termos legais, a referida espécie de contrato está
prevista  no  art.  1º,  parágrafo  único,  da  Lei  nº
6.099/74, vejamos o dispositivo:
Art  1º  O  tratamento  tributário  das  operações  de
arrendamento mercantil reger-se-á pelas disposições
desta Lei.
Parágrafo  único  -  Considera-se  arrendamento
mercantil, para os efeitos desta Lei, o negócio jurídico
realizado  entre  pessoa  jurídica,  na  qualidade  de
arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade
de  arrendatária,  e  que  tenha  por  objeto  o
arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora,
segundo  especificações  da  arrendatária  e  para  uso
próprio desta - grifei.
Nesse  trilhar,  as  partes  pactuantes  fixam um valor
residual garantido, o qual nada mais é do que uma
obrigação assumida pelo arrendatário, no sentido de
assegurar  que  o  arrendador  receba,  ao  final  do
contrato, a quantia mínima de liquidação do negócio,
na  hipótese  do  arrendatário  optar  por  não  exercer
seu direito de compra ou não desejar que o contrato
seja prorrogado.
No  caso  dos  autos,  verifica-se  que  a  parte
demandada descumpriu o que sobejou avençado no
contrato, deixando de proceder com os pagamentos
mensais  das  prestações  pactuadas,  ensejando  a
reintegração  de  posse,  em  favor  da  instituição
financeira, conforme o auto de reintegração de posse,
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acostado às fls. 33/V, do caderno processual.
Nesse cenário, a jurisprudência nacional, destacando-
se  os  escólios  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  é
pacífica  quanto  à  possibilidade  de  restituição  ao
arrendatário da quantia paga antecipadamente como
valor residual garantido, vejamos os arestos:
AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.  ANTECIPAÇÃO DO
VRG. É pacífico o entendimento desta corte acerca da
possibilidade  de  devolução  do  valor  residual
garantido  pago  antecipadamente.  Incidência  da
sumula 83. Agravo a que se nega seguimento. (STJ;
AgRg-Ag 1.322.521; Proc. 2010/0116801-8; SC; Quarta
Turma;  Rel.  Min.  Luis  Felipe  Salomão;  Julg.
05/05/2011; DJE 11/05/2011) - sublinhei.
Mais,
CIVIL  E  PROCESSUAL.  RECURSO
ESPECIAL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO
REGIMENTAL.  ARRENDAMENTO  MERCANTIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CARÁTER DÚPLICE.
CONTESTAÇÃO. PEÇA ESSENCIAL.     AUSÊNCIA.
RESOLUÇÃO  DO  CONTRATO.   VRG.
DEVOLUÇÃO  OU  COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.
IMPROVIMENTO. I. Em virtude do caráter dúplice
característico das ações possessórias,  é lícito ao réu
pleitear a revisão do contrato, mediante pedido feito
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em  contestação.  II.  Ausente  tal  peça  nos  autos  do
agravo  de  instrumento,  impossível  verificar  a
existência de julgamento extra petita reclamada pelo
recorrente.  III.  Com  a  resolução  do  contrato  e  a
reintegração  do  bem  na  posse  da  arrendadora,
possível a devolução dos valores pagos a título de
VRG  à  arrendatária  ou  sua  compensação  com  o
débito remanescente. Precedentes. lV. Embargos de
declaração  recebidos  como  agravo  regimental,
improvido  este.  (STJ;  AgRg-Ag  1.236.127;  Proc.
2009/0185241-0;  SC;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Aldir
Guimarães  Passarinho Junior;  Julg.  16/11/2010;  DJE
01/12/2010) - negritei.
Ainda,
AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.  ANTECIPAÇÃO DO
VRG. Ausência de semelhança fática entre os arestos
confrontados.  Dissídio  jurisprudencial  não
configurado.  Outrossim,  é  pacífico  o  entendimento
desta corte acerca da possibilidade de devolução do
valor  residual  garantido  pago  antecipadamente.
Incidência  da  sumula  83.  Agravo  a  que  se  nega
seguimento.  (STJ;  AgRg-Ag  906.638;  Proc.
2007/0150387-0;  SP;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Luis
Felipe  Salomão;  Julg.  22/06/2010;  DJE  30/06/2010)  -
grifei.
No mesmo sentido,
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
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REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  ARRENDAMENTO
MERCANTIL.  DEVOLUÇÃO  VOLUNTÁRIA  DO
BEM  ARRENDADO.  VALOR  RESIDUAL
GARANTIDO.  DIREITO  DO  ARRENDATÁRIO.
RESTITUIÇÃO QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO.
É  entendimento  consolidado  da  jurisprudência
pátria que a cobrança antecipada do valor residual
garantido.  VRG  não  desnatura  o  contrato  de
leasing. Todavia, como se trata de um contrato de
locação  com  promessa  de  compra  e  venda,
ocorrendo  a  Resolução  contratual,  deverá  o
arrendatário ser ressarcido do VRG que antecipou.
(TJPB; AG 073.2000.000428-0/002; Cabedelo; Rel. Juiz
Conv. Miguel de Britto Lyra Filho; DJPB 25/04/2008;
Pág. 3) - destquei.
E,
CIVIL.  PROCESSO  CIVIL.  REINTEGRAÇÃO  DE
POSSE.  ARRENDAMENTO  MERCANTIL.
REVELIA.  REVISÃO  DE  CLÁUSULAS  EM
SEDE  RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO.  ART.  517  DO  CPC.  DEVOLUÇÃO.
VRG.  STATUS  QUO  ANTE.  ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.  1.  O  pedido  de  revisão  do  contrato  de
arrendamento mercantil em ação de reintegração de
posse  do  veículo  arrendado  deve  ser  efetuado  no
momento oportuno, a saber, na contestação. Ausente
a  contestação  e  reconhecidos  os  efeitos  da  revelia,
não  é  mais  permitido  ao  réu  suscitar  em  apelo
questões  não discutidas ou apreciadas  na instância
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de  origem,  exceto  quando  se  tratar  de  fatos  não
arguidos no juízo a quo por motivo de força maior
ou de fatos supervenientes à sentença, a teor do art.
517  do  CPC,  o  que  não  ocorre  na  espécie.  2.  A
restituição  das  partes  ao  estado  anterior,  em
decorrência  da  resolução  do  contrato  de  leasing,
implica,  para  o  réu  o  pagamento  das  parcelas
vencidas até a devolução do veículo e, para o autor, a
devolução das quantias recebidas a título de vgr. 3.
Recursos  conhecidos  e  desprovidos.  (TJDF;  Rec
2011.10.1.002633-0;  Ac.  556.276;  Primeira  Turma
Cível; Relª Desª Lucimeire Maria Da Silva; DJDFTE
10/01/2012; Pág. 79) - sublinhei.

Pela  análise  dos  trechos  supracitados,  percebe-se
inexistir qualquer contradição ou obscuridade, a merecer esclarecimento, tampouco
omissão, a reclamar pronunciamento complementar, sendo a rejeição dos presentes
embargos medida cogente.

Sobre  o  tema  em  discussão,  mostra-se  pertinente
colacionar julgados desta Corte de Justiça:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  COM  EFEITO
MODIFICATIVO  E  PARA  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  INEXISTÊNCIA  DE
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO. Os embargos de declaração se destinam
a  suprir  eventuais  omissões,  contradições  ou
obscuridades. Incorrendo tais hipóteses, o efeito para
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fins de prequestionamento que se deseja emprestar
não pode ser acolhido. O julgador não está obrigado
a  enfrentar  todos  os  pontos  questionados  pelas
partes,  se já  encontrou no processo fundamentação
suficiente  para  decidir.  (TJPB;  EDcl  0128570-
07.2012.815.2001;  Primeira  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque;
DJPB 10/03/2014; Pág. 18).

E,

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO
DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS. 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.  “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”. O
colendo  Superior  Tribunal  de  justiça  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).
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[…].  (TJPB;  Rec.  200.2012.071456-9/001;  Quarta
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da
Silva; DJPB 05/03/2014; Pág. 18) - grifei.

Ainda  que  assim  não  fosse,  esclarece-se  que  o
Julgador  não  está  obrigado  a  se  pronunciar  ao  talante  do  inconformado,  isto  é,
analisar  todos  os  argumentos  ventilados  pelas  partes  em  sua  decisão,  bastando
embasá-la com fundamentos suficientes a justificar o entendimento por ele adotado. 

Ilustrativamente,  o  Tribunal  de  Justiça  do  Distrito
Federal, decidindo matéria semelhante, pontificou:

PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  INOCORRÊNCIA  DE
OBSCURIDADE,  CONTRADIÇÃO  OU  OMISSÃO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA.  VIA  IMPRÓPRIA.  REJEIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO  IMPROVIDO.  1.  Os  Embargos  de
Declaração não são a via própria para rediscutir os
fundamentos  do  julgado.  2.  Não  se  exige  do
magistrado  a  análise  de  todos  os  argumentos  da
parte  ou  citar  todos  os  dispositivos  legais
mencionados  pelos  litigantes.  Importa  apenas  que
demonstre os fundamentos pelos quais  concede ou
nega  uma  pretensão,  pronunciando-se  sobre  as
questões  juridicamente  relevantes.  3.  A  simples
alusão  quanto  ao  interesse  de  prequestionamento
não  é  suficiente  para  o  acolhimento  dos

Embargos de Declaração nº 0012721-11.2010.815.0011       11



declaratórios,  quando  ausente  qualquer  omissão,
contradição ou obscuridade. 4. Inexistentes vícios de
omissão,  contradição  ou  obscuridade,  nega-se
provimento  aos  embargos.  (TJDF;  Rec
2012.01.1.136677-2; Ac. 750.328; Terceira Turma Cível;
Rel.  Des.  Getúlio  de  Moraes  Oliveira;  DJDFTE
27/01/2014; Pág. 91).

Esclarece-se,  por  fim,  que  a  pretensão  de
prequestionamento, requisito indispensável para se recorrer às instâncias superiores,
a  teor  das  Súmulas  nº  356  e  nº  282,  ambas  do  Supremo  Tribunal  Federal,  fica
condicionada ao reconhecimento das máculas dispostas no art. 535, do Código de
Processo  Civil,  conforme entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  senão
vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
RESTABELECIMENTO  DE  APOSENTADORIA
ESPECIAL.  EXECUÇÃO.  CÁLCULOS  DA
CONTADORIA  JUDICIAL.  OFENSA  À  COISA
JULGADA.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  AUSÊNCIA  DE
OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO  MATERIAL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  REJEITADOS.  1.  Não  havendo
omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
merecem  ser  rejeitados  os  embargos  declaratórios
interpostos  com o propósito  infringente.  2.  "esta  c.
Corte  já  tem  entendimento  pacífico  de  que  os
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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).  "  EDCL  no  AGRG  nos  EDCL  nos
ERESP  1003429/df,  relator  ministro  Felix  Fischer,
corte  especial,  julgado  em  20.6.2012,  dje  de
17.8.2012. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ;
EDcl-AgRg-REsp 1.410.366; Proc. 2013/0344121-9; SP;
Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Mauro  Campbell
Marques; DJE 11/03/2014) - destaquei. 

A respeito, a jurisprudência:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. REQUISITOS DO ART. 535 DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  AUSÊNCIA.
REEXAME  DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO  DA  MATÉRIA.  O
pressuposto  de  admissibilidade  dos  embargos  de
declaração  é  a  existência  de  obscuridade  ou
contradição na sentença ou no acórdão, ou, ainda, a
omissão  de  algum ponto  sobre  o  qual  o  juiz  ou o
tribunal  deveria  se  pronunciar.  Os  Embargos  de
Declaração  não  configuram  via  idônea  para  a
obtenção do reexame das questões já analisadas nos
autos, ainda com o fim de prequestionamento como
pressuposto  para  interpor  Recurso  Especial  ou
extraordinário.  (TJMG;  EDcl  1.0702.12.059442-0/002;
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Rel.  Des.  Darcio  Lopardi  Mendes;  Julg.  23/01/2014;
DJEMG 27/01/2014) - destaquei.

Nesta  esteira,  resulta  prejudicado  o
prequestionamento  da  matéria,  pois,  mesmo  para  fins  de  acesso  às  instâncias
superiores, a sua finalidade vincula-se, na possibilidade ao preenchimento de um dos
pressupostos específicos. 

Vê-se, portanto, ter sido nítido o acórdão combatido,
inexistindo qualquer irregularidade concernente ao pleito de subsistir  omissão no
referido julgado, tendo este apenas acolhido posicionamento diverso do sustentado
pela parte inconformada.

Por  fim,  não  é  encargo  do  julgador  manifestar-se
sobre todos os fundamentos legais indicados pelas partes, nem mesmo para fins de
prequestionamento, bastando ser motivada a prestação jurisdicional, com a indicação
das bases legais que dão suporte a sua decisão.

Assim,  deve a  decisão  recorrida  ser  mantida  pelos
seus próprios fundamentos.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
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Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 09 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
                                                                                              Relator
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