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ACÓRDÃO
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EMBARGADO: Renault do Brasil S/A.
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EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELAÇÕES CÍVEIS. 
ALEGAÇÃO  DE  CONTRADIÇÃO.  RAZÕES  DO  APELO  DA  AUTORA 
APRECIADAS QUANDO DA ANÁLISE DA APELAÇÃO DO RÉU. RECURSO 
AUTORAL DESPROVIDO  E  NÃO  PREJUDICADO.  HONORÁRIOS 
SUCUMBENCIAIS.  PEDIDO  IMPLÍCITO.  EMBARGOS  PARCIALMENTE 
ACOLHIDOS. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA AUTORA.

Se ambas as  partes  interpuseram apelações  e,  em julgamento  conjunto,  todas  as 
questões foram apreciadas, não há que se falar em recurso prejudicado, ocorrendo o 
provimento de um dos apelos e o desprovimento do outro.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos 
Declaratórios nas Apelações Cíveis n.° 0086605-49.2012.815.2001, em que figuram 
como Embargante  Associação das Filhas do Coração Imaculado de Maria e como 
Embargado Renaut do Brasil S.A.

ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em 
acolher  parcialmente  os  Embargos  Declaratórios com  efeito  meramente 
integrativo.

VOTO.

A  Associação  das  Filhas  do  Coração  Imaculado  de  Maria opôs 
Embargos de Declaração, f.  246/250, contra  o Acórdão de f. 242/243, que, nos 
autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por ela ajuizada em 
face de  Renault do Brasil S/A, deu provimento à Apelação por esta interposta e 
considerou seu  Apelo  prejudicado,  para  julgar  improcedente  o  pedido,  ao 
fundamento de que  o veículo fornecido foi exatamente o adquirido na compra e 
venda e de que o atraso na entrega se deu por culpa exclusiva da adquirente.

Em suas Razões, alegou que o Acórdão incorreu em omissão ao não julgar 
sua  Apelação,  posto  que,  segundo  seus  argumentos,  o  recurso  que  preenche  os 
requisitos de admissibilidade deve ser apreciado, sob pena de violação do art. 93, 
inciso IX, da Constituição da República.

Sustentou haver contradição no Julgado, alegando que as provas encartadas 
demonstram que  houve  falha  na  prestação  do serviço  por  parte  da  Embargada, 
sendo dela a responsabilidade pelo inadimplemento, e que não podia ser condenada 



ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  sucumbenciais  por  não  haver  pedido 
nesse sentido e por ser beneficiária da gratuidade judiciária.

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios para que os referidos defeitos 
sejam corrigidos.

Contrarrazoando, f. 253/258, a Embargada defendeu que não há quaisquer 
das hipóteses de cabimento de embargos de declaração e que o julgamento da sua 
Apelação  prejudicou  o  Apelo  interposto  pela  Embargante,  porquanto,  com  a 
improcedência do pedido, as razões nele invocadas se tornaram irrelevantes.

Argumentou  que  o  Juízo  é  obrigado  a  decidir  sobre  o  ônus  da 
sucumbência, inclusive sobre os honorários advocatícios, e que, exatamente por ser 
a Embargante beneficiária da gratuidade judiciária, o Acórdão aplicou o art. 12, da 
Lei Federal n.º 1.060/1950.

Requereu a rejeição dos Embargos.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Embora  não  haja  pedido  expresso  quanto  ao  pagamento  de  honorários 
sucumbenciais,  tal  condenação é  pedido implícito,  por  imposição do art.  20,  do 
Código de Processo Civil1, sendo omissa a Sentença que sobre eles não decidir.

O  Acórdão  enfrentou  de  forma  expressa,  clara  e  coerente  a  questão, 
inclusive os argumentos invocados no Apelo prejudicado, concluindo que o veículo 
fornecido foi exatamente o adquirido na compra e venda e que o atraso na entrega 
se deu por culpa exclusiva da Embargante, como se observa no seguinte excerto:

[…] os documentos de f. 90/96 e os depoimentos de f. 179 e 183 indicaram que a  
Associação  autora  vendeu  um  veículo  Mercedes  Benz  de  sua  propriedade  ao 
particular Fábio Lavínio,  que se obrigou a pagar por ele uma quantia global não 
especificada, sendo uma parte em dinheiro e outra mediante a entrega de um micro-
ônibus Renault.

Tal  micro-ônibus  foi  negociado  diretamente  pelo  Sr.  Fábio  Lavínio  com  a 
concessionária Renault sediada em Maceió, sem participação de qualquer preposto 
da Associação Promovente.

Os documentos de f. 90/94 demonstraram que o Sr. Fábio Lavínio somente solicitou 
orçamento  das  versões  “Master”  (mais  simples)  e  “Master  Executiva” 
(intermediária),  sem qualquer  interesse  quanto  à  versão  “Vip”  (a  mais  completa, 
objeto da presente discussão).

Conclui-se, portanto, que o particular apresentou à Associação um modelo de micro-
ônibus  (o  mais  completo)  e  negociou  outro  (menos  completo),  não  podendo  a 
Renault  do  Brasil,  que  nenhum  ilícito  praticou,  ser  responsabilizada  pelo  erro 
determinado por outrem.

O produto fornecido pela Renault do Brasil S.A. foi exatamente aquele indicado pelo 

1 Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os 
honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado 
funcionar em causa própria.



intermediário, assumindo a Associação os riscos por autorizar que negociasse em seu 
benefício.

Quanto  ao  atraso  na  entrega  do  veículo,  a  Empresa  Ré  comprovou  que  foi 
ocasionado pela falta de pagamento integral do preço expressamente acordado.

O  veículo  foi  negociado  por  R$  107.368,00  e  se  pagou,  em  desacordo  com  o 
contrato, apenas R$ 46.000,00.

O restante do preço, que deveria ser pago à vista, acabou sendo fracionado em mais 
duas parcelas por liberalidade da Empresa, de sorte que a última somente foi paga 
em outubro de 2011, inclusive faltando cerca de trezentos reais, mais de dois meses 
após a emissão da nota fiscal, f. 98/106.

Dessume-se, portanto, que não houve prova de ato ilícito praticado pela Empresa Ré, 
art.  186  do  CPC,  havendo,  ao  revés,  sólidos  elementos  que  apontam  a  culpa 
exclusiva da compradora, tanto pelo atraso na entrega do micro-ônibus quanto pelo 
modelo que foi fornecido. 

Todavia, nas Razões da sua Apelação, a Embargante pretendia a reforma da 
Sentença  quanto  ao  dano  moral,  questão  que  foi  apreciada  e  não  prejudicada 
quando, no primeiro Apelo,  foi  decidido que não houve ilicitude na conduta da 
Embargada e que não há, em consequência, danos a reparar.

Tal vício foi capitulado pela Embargante como omissão, porém configura 
contradição, sendo necessária a reforma do Julgado neste ponto.

Posto isso,  considerando  a contradição apontada,  acolho  em parte os 
Embargos de Declaração, com efeito meramente integrativo, para, reformando 
parcialmente  o  Acórdão  embargado,  negar  provimento  à  Apelação  da 
Associação das Filhas do Coração Imaculado de Maria.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima 
Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


