
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração nº 0002162-91.2014.815.2003 – 4ª Vara Regional de Mangabeira
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Embargante : Maria do Carmo da Silva Pessoa
Advogado : Luciana Ribeiro Fernandes e Renata Alves de Sousa
Embargado : Banco Itaú Veículos S/A
Advogado : Wilson Sales Belchior

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  PRETENSÃO  DE
REDISCUSSÃO  DE  MATÉRIA  JÁ  ANALISADA  —
IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART.
1.022 DO CPC — REJEIÇÃO.
 
— Tendo o Tribunal apreciado amplamente os temas levantados no recurso
e considerados pertinentes ao deslinde da causa, descabe a oposição de
Embargos Declaratórios por inexistir a alegada omissão na espécie.

—  A pretensão de simples reexame da matéria não enseja Embargos de
Declaração.
VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima

relatados.
ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça

do Estado, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Declaratórios de fls. 90/97 opostos por  Maria do
Carmo da Silva Pessoa, contra Acórdão de fls. 86/88, que negou provimento ao recurso apelatório
por ela interposto.

Aduz em suas razões,  que o Acórdão combatido merece ser  reformado,
devendo o promovido arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que este deu
causa a propositura da demanda, ante a recusa administrativa para exibição do contrato pleiteado
pela ora embargante. Pede ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Não houve resposta aos embargos, conforme certidão de fl. 99.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração constituem mais um dos instrumentos postos à
disposição dos litigantes pela legislação processual vigente, com a finalidade específica de sanar
omissões, contradições ou obscuridades no julgado que, de alguma 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 extrema 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 decisão embargada não se pronunciara com clareza (gramatical
e lógica) suficiente e que, de todo modo, prejudica a exata compreensão do comando descrito no
acórdão.

Pois bem.

Na  hipótese,  verifica-se  que  a  embargante  não  se  conformando  com  a
fundamentação contrária da decisão em relação à sua pretensão lançou mão dos aclaratórios de
maneira  totalmente  infundada.  Todos  os  pontos  relevantes  ao  deslinde  da  controvérsia  foram
enfrentados por esta relatoria. 

Especificamente sobre a matéria suscitada pela recorrente, relativamente a
condenação do embargado em honorários advocatícios, foi ressaltado que  o Código de Processo
Civil,  ao dispor sobre os ônus processuais, adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual
incumbe ao vencido o pagamento dos honorários ao vencedor. Entretanto, referido princípio deve
ser analisado em consonância com o princípio da causalidade, sob pena de aquele que não deu
causa à propositura da demanda se ver prejudicado. 

Assim, considerando que não houve o esgotamento da via administrativa, e
com base no novo posicionamento do STJ acerca do requerimento administrativo, pode-se concluir
que a instituição financeira não deu causa à instauração da demanda. 

Além disso, o apelado apresentou o contrato em sua defesa, razão pela qual
não  cabe  sua  condenação  ao  pagamento  dos  ônus  sucumbenciais,  pois,  pelo  princípio  da
causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à instauração da
demanda.

Portanto, se, no acórdão embargado, não se elaborou crítica expressa para
fins de rejeição ou não acolhimento de alguma tese jurídica ou argumento, e se o órgão judicial
adotou outros em seu decisum tidos como os juridicamente corretos, trata-se mais de um silêncio
eloqüente do que uma omissão embargável, traduzindo, pois, a rejeição tácita.

Sendo assim, e sem mais para análise,  REJEITO os presentes embargos
declaratórios. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com voto,  a  Exma.  Desembargadora  Maria  das
Graças Morais Guede Presidente.  Presente  ainda  no  julgamento  o  Exmo. Des. Saulo  Henriques
de  Sá  e  Benevides (Relator) e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

 
Presente ao  julgamento,   também, a Exma. Dra.  Ana Cândida Espínola,

Promotora de Justiça convocada.

João Pessoa, 22 de agosto  de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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-
Vistos e etc.,

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 04 de agosto de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                          Relator


