
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0010636-33.2009.815.2001 — 4ª Vara Cível
da Capital
RELATOR: Dr.  João Batista  Barbosa,  Juiz  convocado em substituição ao  Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides
EMBARGANTE: Espólio de Márcia Guedes Pereira
ADVOGADO: Sabrina Pereira Mendes (OAB/PB 13.251) e outros
EMBARGADO:  Degustar Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda
ADVOGADO: João Otávio Terceiro Neto Bernardo de Albuquerque (OAB/PB19.555)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — INO-
CORRÊNCIA —  PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA
MATÉRIA ANALISADA NO ACÓRDÃO — AUSÊNCIA
DE VÍCIOS — REJEIÇÃO. 

— Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das ques-
tões debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não servem para a
substituição  do  decisório  primitivo.  Apenas  se  destinam  a  suprir
eventuais omissões, contradições ou obscuridades. Inocorrendo tais
hipóteses, os declaratórios devem ser rejeitados.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS estes  autos  antes
identificados, 

A C O R D A M os integrantes da Terceira Câmara Cível do Co-
lendo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, em rejeitar os Em-
bargos de Declaração.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos pelo Espólio de
Márcia Guedes Pereira contra o acórdão de fls. 468/470, negando provimento ao re-
curso apelatório.

Vislumbra-se  dos  autos  que  o  embargado ajuizou  a  presente
ação de consignação em pagamento assegurando ter celebrado contrato de locação de
imóvel, em 10 de maio de 2004, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, com fins não resi-
denciais, e, com intuito de renovar o contrato, ajuizou ação renovatória de aluguel (au-
tos em apenso). Nesses termos, requereu a consignação do valor atualizado da locação.
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Foi apresentada contestação e reconvenção pelo ora embargante,
sendo nesta requerida a fixação provisória do aluguel no valor de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais) mensais, a partir do término do contrato que se pretendia renovar, até a efetiva
desocupação, com a devolução do imóvel em condições de moradia.

O magistrado a quo, por sua vez, acolheu o pedido, para decla-
rar extinta a obrigação, além de rejeitar a reconvenção, face a renúncia dos reconvindos
na ação renovatória em apenso.

O acórdão manteve o entendimento proferido pelo juízo a quo.
 
O embargante assegura que não houve pronunciamento sobre a

falta de interesse de agir do embargado, ante a existência de prova de recusa do recebi-
mento ou do obstáculo criado pelo credor ao seu cumprimento. Por fim, assegura que a
consignatória foi acolhida em razão da desistência da ação renovatória, logo, pelo prin-
cípio da causalidade, o ônus processual deve recair sobre o consignante/embargado.

Foi apresentada reposta ao recurso (fls. 481/486), pugnando pela
manutenção do acórdão. 

                   É o breve relatório. 

VOTO

Os embargos de declaração constituem mais um dos instrumen-
tos postos à disposição dos litigantes pela legislação processual vigente, com a finalida-
de específica de sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado que, de algu-
ma forma, prejudiquem ou impeçam o efetivo cumprimento da decisão. 

A omissão, em primeira análise, representa a parte do acórdão
embargado que, em tese, deveria ter se pronunciado sobre determinado ponto de extre-
ma relevância para o deslinde da causa e que, não obstante, quedou-se inerte. Da mesma
forma, a contradição que autoriza a interposição dos embargos deve ser entendida como
aquela existente entre premissas lançadas na fundamentação do acórdão ou ainda entre a
fundamentação e a conclusão, devendo, neste ponto, ser demonstrada de forma bastante
clara pelo embargante. Por fim, as obscuridades representam pontos sobre os quais a de-
cisão embargada não se pronunciara com clareza (gramatical e lógica) suficiente e que,
de todo modo, prejudica a exata compreensão do comando descrito no acórdão.

Importante destacar que, apesar de não ter se pronunciado ex-
pressamente sobre todos os dispositivos citados pelo embargante, o acórdão recorrido
apreciou de maneira fundamentada todas as questões pertinentes às razões do recurso.
Ademais, não se constitui obrigação do órgão julgador manifestar-se sobre todos os dis-
positivos legais existentes a respeito de determinada matéria. 

Foi constatado o interesse de agir do embargado no ajuizamento
da presente ação de consignação, pois há notificação extrajudicial mencionando que,
com o fim do contrato de locação, o locador (embargante) não possui interesse na sua
prorrogação (fls. 13).
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Ademais, como os depósitos dos aluguéis foram efetuados em
harmonia com as cláusulas contratuais, impõe-se a procedência do pedido da ação con-
signatória, com a condenação da parte promovida no ônus sucumbencial.

Não existe nenhum vício capaz de se concluir pelo acolhimen-
to dos embargos.

Verifica-se,  na verdade,  que o embargante não se conformou
com a fundamentação contrária em relação às suas pretensões e, para tanto, lançou mão
dos aclaratórios de maneira totalmente infundada. 

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.

É como voto.

Presidiu o julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides (Presidente). Participaram do julgamento, ainda, o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa (Juiz com jurisdição limitada, convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides) (Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
(Juiz convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e o
Exmo.  Dr.  Ricardo Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado para  substituir  o  Exmo.  Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Rodrigo Marques
da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

   Dr. João Batista Barbosa
Juiz convocado / RELATOR
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