
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0110562-79.2012.815.2001.
Origem : 14ª Vara Cível da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Floriano Marques da Silva.
Advogado : Djânio Antônio Oliveira Dias (OAB/PB nº 8.737).
Apelada : Elenilson Cavalcanti de França.
Advogado : Elenilson Cavalcanti de França (OAB/PB nº 2.122).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  OU  ERRO
MATERIAL.  INOCORRÊNCIA.  PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.  IMPOSSI-
BILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
REJEIÇÃO. 

- Verificando-se que o acórdão embargado solucionou
o recurso interposto, apreciando as questões suscita-
das no caderno processual de forma devidamente fun-
damentada,  após  pormenorizada  análise  fática  e  ju-
rídica dos dados constantes nos autos, não há que se
cogitar em falha que possa ser sanada por meio de
embargos de declaração.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  rejeitar  os
embargos de declaração, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se de  Embargos de Declaração  (fls.  494/496) opostos
por  Floriano Marques da Silva contra  Acórdão (fls.  483/491)  que  negou
provimento ao seu Recurso Apelatório,  mantendo a sentença (fls.  423/432)
proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Capital que, nos autos da “Ação de
Indenização por Dano Material e Moral proveniente de ato ilícito” ajuizada em
face de  Elenilson Cavalcanti de França,  julgou improcedentes os pedidos
iniciais.

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de omissão
no julgado, sob o argumento de que, apesar de a fundamentação ter concluído
pela ausência de responsabilidade em se tratando de obrigação de meio do
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profissional liberal, deixou de analisar a característica de objeto impossível do
instrumento contratual de prestação de serviços advocatícios.

Defende  que  o  promovido  sabia  se  tratar  de  demanda
juridicamente impossível aquela pleiteada nos autos de nº 200.2003.032.356-
8,  indicando não ter  havido apreciação da  má-fé presente  no  momento da
contratação. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, para esclarecer a
questão indicada.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  contrária  não
apresentou contrarrazões (fls. 498).

É o relatório.

VOTO.

Nos termos do art. 1022 do Novo Código de Processo Civil –
NCPC, são cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou
no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Desse modo,
pressupõe para sua interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a
possibilidade  de  eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.
Permite-se, assim, através deste recurso, aclarar-se o texto, de forma a que seja
amplamente entendido o respectivo teor.

Pois  bem,  no  caso  dos  autos,  percebe-se  nitidamente  um
inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo vício embargável a
ensejar o acolhimento de recurso aclaratório. 

Registre-se,  inicialmente,  que,  em  sua  construção
argumentativa,  o  embargante  procura  enquadrar  o  Acórdão recorrido  como
dotado  de  vício  de  julgamento,  mais  especificamente  como  incurso  em
omissão. Isso porque, no julgamento, a Segunda Câmara Cível entendeu que
os elementos de prova constante nos autos indicavam a existência de típica
obrigação  de  meio,  não  se  podendo  imputar  o  ressarcimento  de  danos
materiais pelo resultado de julgamento desfavorável.

Não  se  requer  maiores  considerações  para  se  constatar  a
especificidade e análise pormenorizada de todas as circunstâncias fáticas que
envolveram a demanda, tendo sido suficientemente fundamentada a conclusão
judicial. A propósito, confira-se o trecho do Acórdão:

“A  par  da  conclusão  pela  responsabilidade  civil
subjetiva  do  advogado,  visualizada  dentro de  uma
obrigação de meio que assume com a contratação
pelo mandante,  há de se analisar o caso concreto,
para a conclusão pela existência ou não de dolo ou
culpa, na forma prevista pelo art. 32 do Estatuto da
Advocacia (Lei nº 8.906/1994).
Pois  bem,  no  caso  dos  autos,  deve-se  levar  em
consideração  a  narrativa  do  evento  fático,  a
pretensão perseguida pelo demandante e a via eleita
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pelo patrono, para que se chegue à conclusão de ter
este incorrido ou não em erro crasso no ajuizamento
da  ação  de  indenização  por  danos  morais
decorrentes de fraude à licitação.
De antemão, registro que a conclusão do juízo a quo
se  revela  correta,  sobretudo  quando  visualizado  o
exercício do serviço advocatício de forma ordinária,
com presteza no atendimento do cliente e na busca
de  solução  adequada  para  a  tutela  do  direito
afirmado por este.
(…)
Pelo que se depreende da petição inicial elaborada
pelo advogado ora apelado, observa-se claramente
que  confeccionou  peça  com  pleito  indenizatório,
contendo como causa de pedir não apenas fraude à
licitação  concluída  no  ano  de  2010,  mas  a
persistência  de  ilícitos  cometidos  pela  sociedade
empresária apontada como fraudadora, sustentando
a repercussão em sua esfera  jurídica  e  apontando
que “desde o ano de 2001 se indigna com a máfia do
lixo, uma vez que não pode concorrer abertamente
na  área  a  qual  sempre  atuou  em  todo  território
nacional” (fls. 37).
Além do mais, como bem destacado na sentença, a
questão  referente  ao  prazo  prescricional  da
pretensão  indenizatória,  sobretudo  quando decorre
de  um ato  de  improbidade  administrativo  –  ilícito
que demanda, pois, o conhecimento do vício que o
inquina –,  a  superveniência  de  sentença  definitiva
que reconheça a prescrição não se enquadra em erro
crasso, a justificar a responsabilização do advogado.
Ainda há de se destacar que não há que se falar em
má-fé  pela  indicação  de  possível  ajuizamento  de
ação  rescisória,  quando  o  próprio  patrono,  após
analisar os autos do processo da sentença transitada
em julgada, transmuda os poderes e esclarece sobre
o ajuizamento de demanda indenizatória.
Na situação dos autos, portanto,  há provas de que
houve  a  contratação  de  serviços  advocatícios,
devidamente prestados, mediante conduta ordinária
de  ajuizamento  de  demanda e  contato fulcrado na
prestatividade em relação ao cliente,  cumprindo-se
com  a  obrigação  de  meio  assumida.  A  renúncia
posterior ao mandato também transcorreu de acordo
com a previsão legal, não havendo que se concluir
ter o advogado abandonado à causa em verdadeira
conduta estelionatária”. (fls. 489/490).

Ora, há nítida referência ao conteúdo contratual, na medida em
que, inclusive, faz menção ao esclarecimento do instrumento de prestação de
serviços quanto à modificação dos poderes para o ajuizamento de demanda
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indenizatória,  bem  como  existe  indicação  expressa  do  porquê  de  não  se
considerar presente a má-fé na conduta do promovido.

A despeito de todo esforço retórico, percebe-se claramente que
a decisão colegiada não incorre em quaisquer dos vícios embargáveis, sendo
coerente com as alegações das partes e com os elementos de prova formados
nos  autos,  tendo  ocorrido  apreciação  por  demais  detalhada  do  litígio  em
questão.

As  circunstâncias  fáticas  e  o  direito,  portanto,  foram
suficientemente fundamentos,  analisados  de forma minuciosa,  não havendo
qualquer  contradição  na  entrega  da  prestação  jurisdição  por  esta  Colenda
Segunda Câmara Cível. O ordenamento jurídico foi devidamente analisado,
mediante  a  fundamentação  na  legislação,  jurisprudência  e  elementos
probatórios da causa.

Assim,  o  entendimento  normativo  sobre  a  matéria  foi
devidamente  explicitado,  as  circunstâncias  fáticas  de  igual  forma  foram
demasiadamente  detalhadas  e  a  entrega  jurisdicional  se  revelou  condizente
com o devido processual legal,  em conformidade com os ditames do Novo
Código de Processo Civil. 

A conclusão  do  julgado  é  que  se  revelou  contrária  ao  que
postulado pela embargante, de forma que não há qualquer vício embargável a
justificar o acolhimento destes aclaratórios.

Assim,  as  próprias  razões  expostas  pelo  embargante  –  não
apontando  concretamente  qualquer  omissão,  obscuridade  ou  contradição  –
revelam que  o  acórdão  se  mostrou,  em verdade,  apenas  contrário  às  suas
argumentações,  tendo  a  Segunda  Câmara  Cível  deste  Colendo  Tribunal
desprovido, à unanimidade, o apelo da parte embargante.

Em situação na qual o embargante não aponta o vício, apenas
apresentando argumentos  de rejulgamento da  causa,  confira-se  o aresto  do
Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.  1.  OMISSÃO  E  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. 2. VALIDADE
DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO CONTRATUAL.
REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  N.  7  DO  STJ.  3.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando os
argumentos veiculados nos embargos de declaração
opostos  na  origem  contra  o  aresto  local  não
consistem  na  indicação  de  nenhum  dos  vícios  de
expressão  (a  saber,  omissão,  obscuridade  ou
contradição), mas representam tentativa de obter o
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rejulgamento da causa. Precedentes.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões
de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão
recorrido,  de  modo  a  esgotar  a  prestação
jurisdicional, não há que se falar em violação dos
arts. 165 e 458 do CPC.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido quanto
à  validade  do  laudo  pericial  produzido  e  sua
suficiência para comprovação dos fatos constitutivos
do direito do autor depende de reexame de fatos e
provas,  o  que  é  obstado  na  via  especial  (Súmula
7/STJ).
4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ,  AgRg nos EDcl  no  AREsp 749.327/AL,  Rel.
Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA,  julgado  em  18/08/2016,  DJe
25/08/2016).

Por tudo o que foi exposto, não havendo qualquer vício a ser
sanado  na  decisão  combatida,  não  merecem  ser  acolhidos  os  presentes
embargos não havendo outro caminho a trilhar a não ser manter a decisão
recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. 

É COMO VOTO. 

 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,06 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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