
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL  Nº 0039301-25.2010.815.2001
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de 
Sá e Benevides
01 EMBARGANTE: Sacar Tecnologia e Segurança Automotiva S/A
ADVOGADO: Ricardo Azevedo Sette e Paulo Affonso Ciari de Almeida Filho
02 EMBARGANTE: Construtora Planície Ltda.
ADVOGADO: Rachel Franca Falcão Batista Dantas e Ricardo José Veloso.
EMBARGADOS: Os mesmos.

1º  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  — CONTRADIÇÃO  — 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO EM PERCENTUAL 
SOBRE A CONDENAÇÃO — AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO — 
APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 20 DO CPC — ACOLHIMENTO.

— Ante o caráter integrativo dos Embargos de Declaração, há que se rejeita-los 
quando  inexistir  omissão,  obscuridade  ou  contradição,  admitindo-se,  entretanto,  a 
correção  de  erro  material,  sem alteração  do  resultado  do  julgamento.  3)  Embargos 
acolhidos  tão-somente  para  corrigir  erro  material,  sem  alteração  no  resultado  do  
julgamento.  (EDcl  no  REsp  1129538  /  PA  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  
RECURSO  ESPECIAL  2007/0169776-1.  Ministro  HONILDO  AMARAL  DE  MELLO 
CASTRO  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/AP)  (8185).  T4  -  QUARTA 
TURMA. DJe 01/07/2010).

2º EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO E 
OMISSÃO  NO  JULGADO  —  INEXISTÊNCIA —  COMPROVAÇÃO  DA 
RELAÇÃO CONTRATUAL — MORA CONSTITUÍDA — PRETENSÃO DE 
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA — IMPOSSIBILIDADE — 
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 535 DO CPC — REJEIÇÃO .

— Tendo o Tribunal apreciado amplamente os temas levantados no recurso e  
os considerado 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 
relatados.

ACORDA  a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de  Justiça  do 
Estado, por unanimidade, em acolher o primeiro embargos de declaração e rejeitar o segundo, 
nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Tratam-se  de  Embargos  de  Declaração  interpostos  pelo  promovente  e 
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promovidos,  em  face  de  Acórdão  proferido  nos  autos  em  tela  (fls.275/277),  o  qual  “negou 
provimento ao apelo”.

O primeiro embargante alega, em síntese, que houve contradição na decisão 
de 1º grau que não foi observada no acórdão, pois a sentença fixou a porcentagem devida sobre a 
condenação a título de honorários advocatícios, contudo, não houve condenação, de modo que os 
honorários  não podem ser  liquidados.  Assim,  como o acórdão embargado negou provimento  a 
apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos, é preciso fixar o valor dos honorários 
advocatícios.

O segundo embargante afirmou que o acórdão embargado se equivocou e foi 
omisso ao analisar os fundamentos da apelação, eis que reconheceu o documento de fls. 202/203 
como suficiente para comprovar uma relação contratual entre as partes, além de não observar que o 
fato trata-se de uma relação consumerista, em que deveria prevalecer a hipossuficiência do mesmo, 
consumidor final.

É o relatório. 

VOTO

1º Embargos de Declaração

Os Embargos Declaratórios assumem a função teleológica de completar a 
decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando eventuais obscuridades, contradições ou omissões. 
Suas hipóteses de cabimento são exaustiva e taxativamente elencadas pelo art. 535 do CPC. 

Alega  o  embargante  que  há  contradição  nos  autos  pelo  fato  de  que  a 
fundamentação do acórdão embargado envereda-se pela manutenção da sentença proferida em sede 
de primeiro grau, todavia, os honorários advocatícios foram arbitrados em porcentagem sobre o 
valor da condenação, o que torna inviável a liquidação, eis que não houve condenação. Por 
fim, requer a retificação do acórdão, de modo que, seja fixador o valor dos honorários.

De fato,  nas  causas em que não houver  condenação os  honorários serão 
fixados segundo a apreciação equitativa do juiz, consoante o que dispõe o § 4º do art. 21 do Código 
de Processo Civil. Sendo assim, importa estabelecer o valor correspondente a título de honorários 
advocatícios, que estipulo em R$ 800,00 (oitocentos reais).

2º Embargos de Declaração

A omissão  autorizante  da  interposição  dos  Embargos  é  aquela  em que 
incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, seja porque a parte 
expressamente o requereu, seja porque a matéria é de ordem pública e o julgador tinha de decidi-la 
ex officio. 

No entanto,  em se tratando de omissões de apreciação dos fundamentos 
jurídicos trazidos pelas partes ao debate processual, é de  opinio communi que não está o órgão 
jurisdicional  condicionado à  crítica  analítica  acerca de cada um deles  à  exaustão,  sob pena de 
mitigação do princípio do livre convencimento motivado e da rápida duração do processo. 

De ver-se, destarte, que o Poder Judiciário não constitui sensor retórico ou 
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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.

Nesse  ínterim,  sublinhe-se  que,  para  a  solução  jurisdicional  das  lides 
deduzidas em juízo, é suficiente que se atribua o fundamento de direito indispensável e cabível à 
espécie, pois que, afinal, “da mihi factum, dabo tibi jus”.

O  próprio  STJ  já  esclareceu  que  é  “entendimento  assente  de  nossa 
jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários 
sobre  todos  os  argumentos  levantados  pelas  partes.  Sua  fundamentação  pode  ser  sucinta, 
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (AI 
169.073-SP AgRg. Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98).

No caso em exame, todos os pontos tidos por esta Câmara como relevantes 
para o deslinde da controvérsia foram bem fundamentados no acórdão embargado. Especificamente 
sobre os aspectos suscitados pelo recorrente.

Ora,  o  apelado/promovido  cumpriu  seu  dever  de  comprovar  a  relação 
contratual existente entre as partes, bem como a inadimplência do embargante, o que torna regular à 
inscrição de seu nome nos cadastros restritos de crédito.

Acerca da inversão de que trata o art.  6º,  VIII  do Código de Defesa do 
Consumidor é possível em duas situações, que não são cumulativas, ou seja, ocorrerá quando a 
alegação do consumidor for verossímil ou quando o consumidor for hipossuficiente (segundo as 
regras ordinárias de experiência). Além disso, é ope iudicis (a critério do juiz), ou seja, não se trata 
de inversão automática por força de lei (ope legis). Tais requisitos não foram visualizados no caso 
presente, não sendo o consumidor considerado hipossuficiente nesse caso.

Entendemos, assim, que toda a matéria necessária ao julgamento da lide foi, 
repita-se, devidamente apreciada no acórdão embargado, sendo totalmente impertinente o presente 
recurso. Ademais, não há confundir-se rejeição ou não acolhimento dos argumentos propostos e 
debatidos pelas partes com a omissão caracterizadora e ensejadora dos Embargos.

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 eloquente 
do que uma omissão embargável, traduzindo, pois, a rejeição tácita.

Portanto,  não  se  observa  qualquer  omissão  ou  mesmo  dificuldade  de 
compreensão do julgado, mas sim uma evidente intenção da recorrente de postergar o cumprimento 
da  determinação  judicial.  Em  verdade,  o  embargante  pretende  rediscutir  a  matéria,  fazendo 
prevalecer a sua tese jurídica, fato este que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Diante disso, acolho o primeiro embargos de declaração, para estipular os 
honorários  advocatícios  no  valor  de  R$  800,00  (oitocentos  reais).  Contudo,  rejeito  o  segundo 
embargos de declaração. 
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É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado com jurisdição 
limitada, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr. Marcos Coelhos Salles (Juiz Convocado 
para substituir a Desª. Maria das Graças Morais Guedes).

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Francisco  de  Paula  Lavor, 
Promotor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 02 de dezembro de 2014.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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