
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0020857-80.2006.815.2001
Origem : 3ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Embargante : Carlos Antônio de Ávila
Advogado : Márcio Maranhão
Embargado : José Pinto Neto
Advogado : Zilma de Vasconcelos Barros

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO DE
VÍCIOS  NA DECISÃO.  NÃO CARACTERIZAÇÃO.
MATÉRIA  DEVIDAMENTE  ENFRENTADA  NO
DECISÓRIO.  MANIFESTO  PROPÓSITO  DE
REDISCUSSÃO DA TEMÁTICA. FINALIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
VINCULAÇÃO  À  INCIDÊNCIA DAS  HIPÓTESES
DO ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REJEIÇÃO.

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

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

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

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível  do Tribunal

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

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO, fls.
367/371, opostos por  “HOTEL CAJU EXPRESS LTDA, qualificado nos autos como
CARLOS ANTONIO DE ÁVILA – ME” contra  acórdão,  fls.  355/365,  que  negou
provimento ao Recurso de Apelação interposto.

Em suas razões, o recorrente argumenta, em suma, a
ocorrência  de  dois  vícios  no  julgado,  os  quais  não  denomina  de  omissos,
contraditórios ou obscuros,  limitando-se a defender a necessidade de extinção da
ação frente a ilegitimidade passiva  ad causam e  a quitação do débito referente ao
IPTU.  Para  tanto,  pede  sejam  emprestados  efeitos  modificativos  ao  recurso,
alterando-se a decisão atacada.

Devidamente  intimado,  o  embargado  apresentou
contrarrazões, fls.  376/377, onde afirma ausência de vício no decisum recorrido, haja
vista  o  julgador  ter  se  pronunciado  sobre  todas  as  questões  aventadas  pelo
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embargante. Ressalta que “a ação foi movida com fulcro na denúncia vazia e depois,
além de não efetuar o pagamento da totalidade das obrigações, ainda realizou obras
não autorizadas...”. Por fim, pede a manutenção da decisão atacada.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Registre-se, de início, que os presentes Embargos de
Declaração não merecem acolhimento, pois o acórdão atacado não carrega qualquer
vício. 

Isso  porque,  de  acordo  com  o  art.  535,  I  e  II,  do
Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando “houver,
na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto sobre o
qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

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

A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
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.

Na hipótese vertente, percebe-se, na verdade, que a
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parte embargante não se conformou com a fundamentação contrária da decisão em
relação às suas pretensões e, para tanto, lançou mão dos declaratórios de maneira
totalmente infundada, sem sequer apontar quaisquer dos critérios necessários à sua
interposição, tentando, tão somente, rediscutir o feito.

De antemão, quanto ao argumento de ilegitimidade
passiva  ad causam,  convém esclarecer  que  o  aresto  se  baseou  na  documentação
contida nos autos, especialmente no Contrato de Locação, fls. 10/11. Eis o trecho do
decisum combatido:

Com relação a prefacial de ilegitimidade passiva ad
causam, entendo também não merecer acolhida.
Assevera o apelante que não é parte legítima para
figurar no polo passivo da lide, em razão do contrato
ter sido firmado com sua pessoa física e não jurídica,
tendo porém, toda a ação tramitado entre a pessoa de
José  Pinto  Neto e  a  Pessoa  Jurídica  de  Carlos
Antônio de Ávila.
Contudo, apesar do contrato de locação anexado às
fls.  10/11,  ter  sido  firmado pela  pessoa  física  do
apelante, verifica-se que esta é sócia e proprietária da
pessoa jurídica,  tanto que o contrato de locação foi
firmado em nome da pessoa física para instalação da
pessoa  jurídica,  sendo  despicienda,  por  óbvio,
qualquer discussão acerca do verdadeiro locatário do
bem. 
A propósito, importante ressaltar que no item 3 do
pacto acima mencionado, consta, fl. 10:
OBJETO  DA  LOCAÇÃO:  Imóvel  destinado  a
pousada (fins comerciais),  localizado à rua Helena
Meira Lima, nº 269, Tambaú, João Pessoa – PB.
Desta  feita,  rejeito a  preliminar  de  ilegitimidade  
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         passiva.

Por  outro  quadrante,  no  que  tange  à  alegação  de
quitação do IPTU, a decisão que ora se pretende modificar igualmente expressou:

…observa-se,  no  item 7,  o  qual  trata  de  tributos  e
demais encargos, ter restado claro que é obrigação do
locatário  adimplir  os  “tributos  municipais  que
recaem sobre  o  imóvel  locado”,  fl.  10.  Desta  feita,
tomando, o autor,  conhecimento da inexistência do
pagamento do IPTU – Imposto Predial e Territorial
Urbano  do  bem  locado,  conforme  atesta  os
documentos  de  fls.  18,  21  e  22,  notificou  o
demandado,  acerca  da  ausência  de  interesse  em
manter “qualquer tipo de relação locatícia do imóvel
localizado  na  Rua  Helena  Meira  Lima,  nº  269,
Tambaú,  João  Pessoa/PB,  com  essa  empresa.
(...)Assim, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8245/91,
O  “LOCADOR”  NOTIFICA  DA  DENÚNCIA  DA
LOCAÇÃO,  para  rescindir  o  “contrato”  sendo
concedido  o  prazo  legal  de  30  dias  para  a
desocupação do imóvel”, fl. 14.

Portanto, a sustentação do insurgente de injustiça da
decisão  guerreada,  em  verdade,  visa  à  rediscussão  de  matéria  já  enfrentada  no
decisório combatido.

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

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E
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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 ví  cios que ensejariam  
o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição).
[…].  (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

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0020857-80.2006.815.2001                                                                                   6



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
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) - destaquei.

Assim sendo, deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É como VOTO.

Presidiu  o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, Miguel de Britto Lyra
Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  João  Alves  da  Silva)  e
Alexandre Targino Gomes Falcão (Juiz convocado para substituir o Desembargador
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Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

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

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador

                               Relator
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