
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO

Embargos  de Declaração na Apelação Cível  nº  0068147-13.2014.815.2001 –  15ª  Vara
Cível da Capital
Relator:  Dr.  João  Batista  Barbosa,  Juiz  convocado  em  substituição  ao  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides
Embargante: Giuliana Cavalcanti Vasconcelos
Advogado :  Luciana  Ribeiro  Fernandes  OAB/PB  14574  e  Renata  Alves  de  Sousa
OAB/PB 18882
Embargada: Banco Volkswagen S/A
Advogado : Ricardo Azevedo Sette OAB/SP 134486

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  PRETENSÃO  DE
REDISCUSSÃO  DE  MATÉRIA  JÁ  ANALISADA  —
IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO
ART. 1.022 DO CPC — REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
 
—  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.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
nominados.  

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado,  por unanimidade,  em rejeitar os Embargos Declaratórios, nos termos
do voto do relator.

RELATÓRIO.

Cuida-se  de  Embargos  Declaratórios opostos  por  Giuliana
Cavalcanti  Vasconcelos contra  Acórdão  (fls.  136/139)  objetivando  a  condenação  do
embargado em honorários sucumbenciais.

No Acórdão recorrido, esta E. Terceira Câmara Cível, deu provimento
parcial  ao recurso apelatório apresentado pela,  ora embargante,  para  afastar a condenação
imposta à autora em primeiro grau, relativamente às custas e honorários advocatícios, sem
condenação do banco réu em tais encargos..
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Inconformada, a recorrente requer o conhecimento e provimento dos
presentes  embargos,  aduzindo para tanto  que  a  condenação em honorários  advocatícios  é
pautada no princípio da causalidade, isto é, somente aquele o qual deu causa à demanda ou ao
incidente  processual  deverá  arcar  com  as  despesas  dela  decorrente. Assim,  cabível  a
condenação do embargado em honorários advocatícios. 

Intimada, a parte embargada ofertou contrarrazões às fls. 157/161.

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.

Registre-se, que o Poder Judiciário não constitui sensor retórico ou
máquina silogística de validade de argumentos. Ao revés, o que lhe cumpre atingir é o justo
que,  mesmo não  sendo  entendido  como um algo  metafísico  ou  definível  a  priori,  goza,
quando  menos,  de  status  ou  standart jurídico  suposto  pelo  Direito  Positivo.  Para  tanto,
afigura-se  suficiente  investigar  a  procedência  da  pretensão  de  direito  material,  com  os
respectivos fundamentos de direito prestantes.

In  casu,  verifica-se,  na  verdade,  que  a  embargante  não  se
conformando com a fundamentação contrária da decisão em relação à sua pretensão, lançou
mão dos presentes embargos de maneira infundada.

No  caso  em  exame,  todos  os  pontos  relevantes  ao  deslinde  da
controvérsia foram enfrentados por esta relatoria. Especificamente sobre a matéria suscitada
pelo recorrente, restou consignado que  considerando que não houve o esgotamento da via
administrativa,  uma  vez  que  careceu  de  prova  a  afirmativa  da  existência  de  protocolo
administrativo  (nº 96735656), e com base no novo posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça acerca do requerimento administrativo, não caberia a condenação do banco promovido
nas custas e honorários advocatícios, pois a instituição financeira não deu causa à instauração
da demanda.

Por outro lado, o Código de Processo Civil em seu art. 82, § 2º, ao
dispor  sobre  o  ônus  processual,  consagra  o  princípio  da  sucumbência,  segundo  o  qual
incumbe ao vencido o pagamento das despesas que antecipou ao vencedor. 
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Em caso tal, as decisões do STJ, embora apontem para o princípio da
causalidade, apenas indicam que o vencido não está obrigado ao pagamento das custas nem
dos  honorários,  vez  que  não  deu  causa  a  contenda,  não  podendo  ela  (promovida)  ser
condenada em tais encargos. Isso não confere ao Estado-juiz o poder de condenar o vencedor
ao pagamento de nenhuma verba.

Portanto, diante do que foi exposto não há que se falar em condenação
do embargado em honorários advocatícios.

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

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  o  Exm.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides. Participaram ainda do julgamento o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz com
jurisdição  limitada,  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides (Relator) a Exma Desa Maria das Graças Morais Guedes e o Exm. 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, 17 de abril de 2018.

     João Batista Barbosa
  Relator – Juiz convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

Vistos, etc.

Peço dia pra julgamento.

João Pessoa, 22 de fevereiro de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz convocado/Relator
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