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Acórdão

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  Nº  0027262-44.2013.815.0011  –  Campina
Grande
RELATOR : Juiz Ricardo Vital de Almeida
EMBARGANTE : Marco Antônio Silva
ADVOGADO : Manuel Vieira da Silva Neto e outro
EMBARGADO : Banco Itaucard S/A
ADVOGADO : Sem advogado nos autos

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – DIVERGÊNCIA
ENTRE  CAUSA  DE  PEDIR  E  PEDIDO  –  INOCORRÊNCIA  –
PRONUNCIAMENTO  CONSTATADO  –  COISA  JULGADA  –
ALEGADA  LACUNA  –  PERTINÊNCIA  –  NECESSIDADE  DE
ACLARAMENTO  – AÇÕES IDÊNTICAS – MESMAS PARTES,
PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – COISA JULGADA MATERIAL –
INSTITUTO INCIDENTE – ACOLHIMENTO PARCIAL – EFEITO
DECLARATÓRIO/INTEGRATIVO  –  INALTERADO  O
RESULTADO DO JULGAMENTO DO COLEGIADO. 

Os  embargos  prestam-se  a  esclarecer,  se  existentes,
obscuridade,  contradição  ou  omissão  no  julgado,  pois  a  sua
procedência pressupõe a ocorrência de uma das hipóteses do art.
535, CPC. 

Constatada a existência de omissão no aresto atacado, cabe-nos
conferir  efeito  integrativo  aos  embargos  para  aclarar  a  eiva
apontada.

“Nos termos do art. 301 do CPC, verifica-se a litispendência ou a
coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ou
seja, quando há duas ações idênticas com as mesmas partes, a
mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Muito embora tenha sido reconhecida a presença dos elementos
configuradores  litispendência,  mas  considerando  o  trânsito  em
julgado de uma das ações, o instituto incidente é a coisa julgada,
nos termos do artigo 301 e parágrafos do CPC. 

Os dois institutos, em regra, não podem estar presentes de forma
conjunta, exatamente porque a distinção reside no fato de a parte
ter  reproduzido  a  ação anteriormente ajuizada,  mas uma delas
“está em curso” e a outra ter sido “decidida por sentença, de que
não caiba recurso”.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por unanimidade, CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  (fls.  66/73)  interpostos  por
Marco Antônio Silva em face do acórdão (fls. 60/64) que, em sede de Apelação Cível
negou provimento ao recurso por ele interposto, mantendo a decisão indeferindo a
petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Apoiado no art. 535, incisos II, do Código de Processo Civil, sustenta o
embargante que o édito judicial combatido incorreria em omissão, porquanto: 1) [...]
“não se manifestou sobre a tese levantada no Recuso de Apelação, pois considerou
que a ação movida perante o 1º JEC ainda se encontra em tramitação, o que não
procede tendo em vista  que a mesma já transitou em julgado (certidão anexa à
exordial), fundamentando toda a sua decisão no instituto da litispendência, quando
na verdade o recurso se refere a tese da ausência de coisa julgada”; 2) a causa de
pedir e o pedido são distintos. Para fins de prequestionamento, aponta violação ao
artigo 301, inciso V e VI, §1º, §2º e §3º do CPC.

É o relatório.

VOTO

Como  é  cediço,  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" (artigo 535, incisos I e II,
do CPC). 

Constitui-se,  pois,  os  embargos,  recurso  de  rígidos  contornos
processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, a presença de pressupostos legais
de cabimento supramencionados. 

Sustenta  o  embargante  a  existência  de  omissão no acórdão de fls.
60/64, por não se pronunciar sobre a sua tese de que a causa de pedir e o pedido
são distintos e da inexistência de coisa julgada. 

O  acórdão,  a  despeito  de  afirmar:  “as  partes  processuais  são  as
mesmas”,  “a causa de pedir  também é a mesma” e que o pedido é idêntico, foi
omisso  em  relação  a  coisa  julgada,  muito  embora  tenha  reconhecido  a
litispendência.

Para  esclarecer  a  questão  é  válido  transcrever  o  trecho  do  voto
atacado:
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“Não há dúvidas de que as partes processuais são as mesmas,
sendo o autor Marco Antônio Silva e réu o Banco Itaucard S/A. A
causa  de  pedir  também  é  a  mesma,  visto  que  em  ambas  as
demandas  o  fundamento  central  é  o  contrato  assinado  para
aquisição de um veículo Ford – Fiesta – Sedan no valor de R$
22.000,00 (vinte e dois mil reais).

O pedido,  por fim, também é idêntico, pois o apelante requer a
modificação  das  parcelas,  com  base  no  valor  de  lhe  será
restituído,  ou  seja,  na  ação  proposta  perante  o  Juizado,  o
magistrado  condenou  a  instituição  financeira  a  restituição  dos
valores referentes a tarifa de cadastro, ressarcimento de serviços
de terceiros, seguro de proteção financeira, gravame eletrônico e
promotora de vendas, e, transformando essas taxas em valores,
chegamos ao montante de R$ 2.306,37 (dois mil trezentos e seis
reais  e trinta e sete centavos) enquanto que na ação geradora
deste  recurso apelatório,  o  apelante  postula  pelo  recálculo  das
parcelas retirando o valor anteriormente mencionado.”
 

Portanto não se pode querer repisar a fundamentação em torno das
citadas questões, tendo em vista que de forma clara houve manifestação nos autos.

Todavia, em relação à coisa julgada, faço as devidas considerações:

No voto condutor, o relator explicitou que para haver litispendência “é
preciso  que  sejam  reproduzidos,  em  processos  distintos,  as  mesmas  partes,  a
mesma  causa  de  pedir  e  o  mesmo  pedido”.  Ainda,  “comparando-se  a  Ação
Revisional  de  nº  30095147920128150011,  proposta  perante  o  Juizado  Especial
Cível,  com  a  Revisional  de  Contrato  de  nº  0027262-44.2013.815.0011,  que
encontra-se em grau de recurso nesta Egrégia Corte, verificamos a identidade de
ações em curso.”

Por fim, destacou: “O cerne da questão gira em torno da decisão que
indeferindo o pedido inicial, julgou extinta a ação, por considerar que o objeto e a
causa  de  pedir  já  foi  objeto  de  ação  que  transitou  perante  o  JEC  e  já  houve
inclusive, o trânsito em julgado da referida decisão.”

Vê-se que muito embora o relator tenha reconhecido a presença dos
elementos  configuradores  litispendência,  o  próprio  voto  também  esclareceu:  “já
houve inclusive, o trânsito em julgado da referida decisão”. Ora, os dois institutos,
em regra,  não  podem estar  presentes  de  forma conjunta,  exatamente  porque  a
distinção reside no fato de a parte ter reproduzido a ação anteriormente ajuizada,
mas uma delas “está em curso” e a outra ter sido “decidida por sentença, de que não
caiba recurso”1.

1
“1. Nos termos do art. 301 do CPC, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente

ajuizada, ou seja, quando há duas ações idênticas com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2. No
caso dos autos, ficou demonstrado pelos documentos juntados que a parte autora ajuizou ação idêntica, a qual transitou em
julgado em 2008, estando na sua fase de execução. [...]. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
extinguir o processo, sem resolução do mérito. (TRF 1ª R.; EDcl-AC 0016843-45.2008.4.01.9199; MG; Primeira Turma; Rel.
Des. Fed. Jamil Rosa de Jesus; DJF1 12/03/2015; Pág. 269) 
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In casu, a litispendência não poderia ser reconhecida, tendo em vista o
teor da certidão de fls. 20, esclarecendo o trânsito em julgado da ação outrora em
tramitação no Juizado Cível da Comarca de Campina Grande.

Portanto, inobstante o acórdão não tenha se pronunciado sobre a coisa
julgada, assim o fez, também, em relação à litispendência. Todavia, como umas das
ações havia transitado em julgado, o instituto incidente seria a coisa julgada e não a
litispendência.

Mediante tais considerações,  acolho parcialmente os embargos de
declaração, com efeito meramente integrativo,  sem alteração do resultado de
julgamento.

É como voto. 

                                                                           
Presidiu a sessão o Exmº.Sr. Des. Leandro dos Santos, Presidente em

exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, o Exmº. Dr. Ricardo Vital de
Almeida,  a Exmª.  Drª.  Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para substituir o
Des. José Ricardo Porto) e o Exmº. Sr. Des. Leandro dos Santos. Presente à sessão
a Exmª. Drª. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador  Mário
Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em  31 de março de
2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
             RELATOR
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