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PROCESSUAL  CIVIL –  1.os Embargos
declaratórios  –  Omissão  –  Existência  –
Apelação –  Provimento –  Pronunciamento
judicial  incompleto  –  Efeito  modificativo –
Reintegração  de  posse  de  automóvel –
Benfeitorias  realizadas  –  Restituição  –
Ausência de análise – Embargos acolhidos.

-  Os  embargos  declaratórios  têm  por
escopo solicitar  do julgador que esclareça
obscuridade, elimine contradições ou supra
omissões, acaso existentes na decisão.

-  Constatada  a  omissão  apontada  no
acórdão,  de  rigor  o  acolhimento  dos
embargos  de  declaração,  com  efeito
modificativo. 

PROCESSUAL  CIVIL –  2.os Embargos
declaratórios  –  Embargos  de  declaração
com  efeitos  infringentes  –  Omissão,
contradição ou obscuridade – Inexistência –
Verificação de pronunciamento jurisdicional
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a  respeito  –  Rediscussão  da  matéria  –
Impossibilidade – Rejeição.

-  Os  embargos  de  declaração  servem
apenas  para  os  casos  em que a  decisão
embargada venha eivada de  obscuridade,
contradição ou omissão, não se prestando
ao  reexame  do  julgado.  Inexistindo
quaisquer  das  hipóteses  justificadoras,
devem os mesmos ser rejeitados.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos de embargos de declaração em que figuram como partes  as acima
mencionadas.

A C O R D  A M,  na  Segunda  Câmara
Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acolher os
primeiros  embargos declaratórios com efeito  modificativo,  e, com relação ao
segundos aclaratórios, rejeitá-los, nos termos do voto do relator e de súmula
de julgamento retro. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  embargos  de  declaração
opostos por  BELCHIOR FERNANDO BEZERRA e SANTANDER LEASING
S/S – ARRENADMENTO MERCANTIL, contra os termos do acórdão de  fls.
206/213,  o  qual  deu  provimento  ao  recurso  apelatório  interposto  pela
empresa/autora em face do primeiro embargante, para rejeitar a preliminar de
inépcia da inicial e, no mérito, dar provimento ao apelo, para julgar procedente
o pedido de reintegração de posse do veículo, em virtude de caracterização
da  mora,  determinando  que  o  recorrente  seja  reintegrado  definitivamente,
confirmando a liminar deferida e consolidando a posse e propriedade do bem
nas mãos da instituição financeira.

Em  suas  razões  recursais  (ID  216/218)),
aduz  o  primeiro  embargante  que  a  decisão  foi  omissa,  visto  que  não  se
pronunciou  acerca  do  pedido  de  devolução  da  benfeitoria  realizada  no
caminhão, qual seja uma caçamba acoplada ao referido veículo. Requereu,
portanto, a supressão da omissão para que seja restituída a carroceria, ou, o
valor do mencionado bem, com todos os acréscimos legais devidos, além do
reflexo no ônus da sucumbência.
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O segundo embargante, asseverou 
omissão no julgado, por não haver determinado o afastamento da multa diária
imposta para restituir o bem, com o propósito de não restar dúvidas sobre o 
referido julgado na sua totalidade. Pleiteou, por fim, o acolhimento dos 
embargos (fl.220)

Contrarrazões apresentadas pela empresa
embargante às fls.224/226.

Devidamente  intimada,  o  segundo
embargante deixou de apresentar resposta, conforme certidão de fl.229.

É o que basta relatar.

V O T O 

“Ab initio”,  antes de se enfrentar o âmago
dos  presentes  embargos,  faz-se  mister  a  digressão  acerca  de  seus
pressupostos de admissibilidade específicos.

Segundo o preceito normativo do art.1.022
do Código de Processo Civil, o recurso de Embargos de Declaração é cabível
quando,  na  sentença  ou  acórdão,  houver  obscuridade,  omissão  ou
necessidade de correção de erro material. Veja-se:

“Art.  1.022.  Cabem  embargos  de  declaração  contra
qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II  -  suprir  omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I  -  deixe  de  se  manifestar  sobre  tese  firmada  em
julgamento  de  casos  repetitivos  ou  em  incidente  de
assunção  de  competência  aplicável  ao  caso  sob
julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no  art.

489, § 1  o  .”

Obscuridade  é  o  defeito  consistente  na
difícil compreensão do texto da decisão. A dúvida é o estado de incerteza que
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resulta  da  obscuridade.  A contradição  é  a  afirmação  conflitante,  quer  na
fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão. A omissão ocorre
quando há de ser complementada para resolver  questão não resolvida no
“decisum”.

A doutrina pátria não diverge da orientação
legal.  Por  todos,  confira-se  o magistério  dos  insignes mestres  NELSON e
ROSA NERY1:

“Os  Embargos  de  Declaração  têm  a  finalidade  de
completar  a  decisão  omissão  ou,  ainda,  de  clareá-la,
dissipando  obscuridades  ou  contradições.  Não  têm
caráter  substitutivo  da  decisão  embargada,  mas  sim
integrativo ou aclareatório. Como regra não tem caráter
substitutivo, modificador ou infringente do julgado”. 

DOS PRIMEIROS EMBARGOS

No  caso  “sub  examine”,  o  embargante
requer  que  seja  sanada  a  omissão  do  r.  acórdão  de  fls.  206/213,  que,
segundo aduz, deixou de se pronunciar acerca do pedido de devolução da
benfeitoria  realizada  no  caminhão,  qual  seja  uma  caçamba  acoplada  ao
referido veículo

Analisando  os  autos,  verifica-se  que,  de
fato,  a  decisão  objurgada  foi  omissa  quanto  ao  referido  fato,  merecendo,
assim, acolhimento o pleito recursal. 

Por  tais  motivos,  passa-se  a  análise  do
pedido, que, em verdade, é de fácil deslinde.

Como  visto,  o  acórdão  embargado  deu
provimento ao recurso apelatório interposto pela empresa/autora em face do
primeiro  embargante,  para  rejeitar  a  preliminar  de  inépcia  da  inicial e,  no
mérito,  dar  provimento  ao  apelo,  para  julgar  procedente  o  pedido  de
reintegração  de  posse  do  veículo,  em virtude  de  caracterização  da  mora,
determinando que o recorrente seja reintegrado definitivamente, confirmando
a liminar deferida e consolidando a posse e propriedade do bem nas mãos da
instituição financeira.

Pois bem. Analisando a peça recursal  e os
documentos  de  fls.149/150,  percebe-se  que,  de  fato,  ao  caminhão,  cuja
reintegração de  posse  foi  determinada,  foi  acoplada  uma benfeitoria,  qual

1  In Código de Processo Civil Comentando e Legislação Processual Extravagante em Vigor. Revista dos
Tribunais. 6 ed., revista e atualizada de acordo com as Leis 10.352 e 10.358.
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seja, uma caçamba basculante que, segundo a nota fiscal (fl.149), custou R$
17.142,86  (dezessete  mil  cento  e  quarenta  e  dois  reais  e  oitenta  e  seis
centavos), cujo valor foi objeto de pleito de devolução na apelação.

Todavia,  no  dispositivo  do  r.  acórdão
constou  apenas  a  determinação  de  reintegração  de  posse  do  veículo  à
instituição financeira, desconsiderando tal requerimento.

Assim,  conforme  sustentado  pelo
recorrente,  verifica-se a existência  de omissão no tocante  à  devolução da
carroceria, pelo que se torna necessário aperfeiçoar o acórdão prolatado para
integrar a decisão colegiada.

As  benfeitorias  realizadas  no  veículo
(carroceria e acessórios descritos)  e indicadas na nota fiscal de f.  149, são
necessárias  e  úteis,  que valorizam o  veículo,  devendo ser  ressarcidas  ao
possuidor de boa-fé, conforme determinação contida no art. 1219, do Código
Civil: 

"Art.  1219.  o  possuidor  de  boa-fé  tem  direito  a
indenização  das  benfeitorias  necessárias  e  úteis,  bem
como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a
levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e
poderá  exercer  direito  de  retenção  pelo  valor  das
benfeitorias necessárias e úteis".

Não  destoa  de  tal  entendimento  a
Jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA. COMPRA E
VENDA DE AUTOMÓVEL. CONTRATO DE LEASING.
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
JULGAMENTO  ULTRA  E  CITRA  PETITA.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. VÍCIO
DE  QUALIDADE.  RESCISÃO  DO  CONTRATO.
RESTITUIÇÃO  DO  VALOR  PAGO  PELO  VEÍCULO.
EFEITOS  NO  CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO
MERCANTIL.  DANO  MATERIAL.  DANO  MORAL.
QUANTUM. 1.(...) 3. À luz do art. 18, §1º, do Código de
Defesa do Consumidor, considerando que a tentativa de
reparação  do  veículo  restou  frustrada,  impõe-se  a
rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as
partes,  com  a  restituição  das  parcelas  pagas,
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devidamente  atualizadas.  4.  Rescindido  o  contrato  de
compra e venda, há de se resolver também o contrato de
arrendamento mercantil a ele acessório, restituindo-se as
partes ao status quo ante.  5.  Reconhecida a posse de
boa-fé  do  autor,  há  de  incidir  o  quanto  previsto  no
artigo  1.219,  do  Código  Civil,  no  que  se  referem  às
benfeitorias  realizadas  no  automóvel.  6.  (...) 7.  O
arbitramento  do  dano  moral  deve  ser  realizado  com
moderação,  em  atenção  à  realidade  da  vida  e  às
peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau
de  culpa  e  ao  porte  econômico  das  partes,  sem  se
descurar do sentido punitivo da condenação.   (TJMG - 
Apelação  Cível   1.0024.09.585113-5/002,  Relator(a):
Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento
em 10/11/2017, publicação da súmula em 01/12/2017) –
Grifei.

E da Corte Superior:

INADIMPLEMENTO  CONTRATUAL.  DEVEDOR.
AUSÊNCIA INVOLUNTÁRIA. FORÇA MAIOR. CULPA.
AFASTAMENTO.  5.  RECURSO  ESPECIAL
PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.  O  cerne  do  recurso
especial  interposto  refere-se  à  imprescindibilidade  da
notificação  premonitória,  bem  como  aos  efeitos  da
ausência  do  devedor,  esta  reconhecida  judicialmente,
para  o  afastamento  da  culpa  pela  inadimplência  e
posterior resolução do contrato. 2. Alterar as conclusões
do acórdão recorrido quanto à necessidade de produção
de outras provas, bem como quanto à configuração da
exceção de contrato não cumprido depende de reexame
de  fatos  e  provas,  o  que  é  inviável  na  via  especial
(Súmula  7/STJ).  3.  O  objetivo  da  notificação
premonitória  é  assegurar  ao  comprador  oportunidade
para purgar a mora e preservar o contrato firmado. No
caso  concreto,  a  inadimplência  deu-se  em  razão  da
ausência do devedor, de modo que não seria possível a
purga da mora,  tornando absolutamente  inócua e,  por
isso, despicienda a formalidade. 4. A ausência, até prova
em  contrário,  deve  ser  considerada  como  ato
involuntário, decorrente de caso fortuito ou força maior,
apto a afastar a responsabilidade do devedor ausente. 5.
Afastada  a  culpa  do  devedor  ausente  quanto  ao
inadimplemento  e  consequente  resolução  contratual,
deve  ser  afastada  a  responsabilidade  por  eventuais
danos, devendo as partes serem restituídas ao status quo
ante - eficácia restitutória da resolução contratual -, com
a  devolução  do  preço  pago  e  indenização  por
benfeitorias.  6.  Inclui-se  entre  as  benfeitorias
indenizáveis as úteis e necessárias (art. 516 do CC/16),
porquanto  sua  realização  ocorreu  na  vigência  do
contrato  de  promessa  de  compra  e  venda,  quando  o
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devedor possuía o imóvel de boa-fé. 7. Recurso especial
parcialmente provido.  (REsp 1508590/TO, Rel. Ministro
RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,  Rel.  p/  Acórdão
Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA
TURMA,  julgado  em  14/06/2016,  DJe  27/06/2016)  –
Destaquei.

Portanto, as despesas realizadas a título de
benfeitorias devem ser ressarcidas, ante a impossibilidade de devolução dos
próprios objetos.

DOS SEGUNDOS EMBARGOS

Resta  ainda  a  análise  dos  segundos
aclaratórios  interpostos  contra  o  acórdão,  pelo  autor/banco,  por  asseverar
omissão no julgado, por não haver determinado o afastamento da multa diária
imposta para restituir o bem, com o propósito de não restar dúvidas sobre o
referido julgado na sua totalidade. 

Frise-se,  por  oportuno,  que  a  sentença
dardejada  via  apelação  pela  instituição  financeira,  ora  embargante,  foi
substancialmente modificada pelo r. acórdão, determinando a reintegração de
posse do veículo, objeto da celeuma, ao banco.

Ora,  inexiste  proveito,  portanto,  aos
embargos, visto que a multa apontada fora desconstituída pela decisão.

No caso  “sub examine”,  verifica-se que os
argumentos lançados pelo embargante têm como objetivo precípuo a reforma
do julgado, para que se produza outro de acordo com o seu entendimento,
ocorrendo apenas a rediscussão da matéria. O acórdão, contudo, foi proferido
conforme as alegações e provas existentes nos autos e suficientes para o
julgamento,  especificando  os  fundamentos  fático-jurídicos,  sendo  estes
apenas contrários às argumentações recursais. 

Desse  modo,  malgrado  a  irresignação  do
insurreto, o acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado e
motivado,  inexistindo  qualquer  obscuridade,  contradição  ou  omissão  a  ser
sanada, sempre ressaltando o fato de não serem os embargos de declaração
servíveis  para  adequar  uma  decisão  ao  entendimento  do  embargante  ou
rediscutir matéria objeto de julgamento, como pretende o ora embargante.
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Assim,  neste  ponto, este  Egrégio  Tribunal
de Justiça se  manifestou de forma clara e precisa sobre a relação jurídica
posta nos autos.

D I S P O S T I V O

Por  todo  exposto,  ACOLHO os  primeiros
embargos declaratórios, fazendo uso do seu efeito modificativo, para incluir no
dispositivo do acórdão a determinação de restituição ao demandado do valor
correspondente à benfeitoria realizada no veículo, cuja posse foi reintegrada à
instituição bancária.

Outrossim,  em  razão  da  modificação,  o
ônus  sucumbencial  deve  ser  redistribuído,  respondendo  o  autor  por
honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais
em favor do réu) e 25% (vinte e cinco por cento) das custas, ficando o réu
responsável  por  75% (setenta e  cinco por  cento)  das custas e  honorários
advocatícios no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),  ficando,
todavia,  desde  já  suspensa  a  sua  exigibilidade  quanto  ao  autor,  por  ser
beneficiário da justiça gratuita, na forma do Art. 98, §3º, do NCPC.

Com relação  aos  segundos,  REJEITO os
embargos,  não havendo nenhum vício  a  ser  corrigido  no  corpo  do  aresto
desafiado.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho  Júnior. Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição limitada, 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, 17 de abril de 2018.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator
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