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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração Nº 0025813-95.2013.815.2001

Relator:  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Embargante: DJ Correia Com. e Serviços Ltda. – Adv.: Henrique Souto
Maior (OAB/PB nº 13.017).

Embargada:  Lucia  Cavalcanti  de  Brito  –  Adv.:  Marcus  Vinicius  Silva
Magalhães (OAB/PB nº 11.952).

EMENTA: EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  DESPEJO  C/C
CLÁUSULA  PENAL.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL
DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO. TÉRMINO DO
CONTRATO.  NOTIFICAÇÃO  EXTRAJUDICIAL
PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CLÁUSULA
PENAL  DEVIDA.  SUCUMBÊNCIA  ACERTADA.
MANUTENÇÃO DO “DECISUM”.  SUCUMBENTE
BENEFICIÁRIO  DA  JUSTIÇA  GRATUITA.
SUSPENSÃO  DA  EXIGIBILIDADE  DO
PAGAMENTO DAS VERBAS DA SUCUMBÊNCIA.
INTEELEÇÃO DOS §§ 2º E 3º, DO ART. 98, DO
CPC/15. ACOLHIMENTO  PARCIAL DOS
ACLARATÓRIOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em  acolher  parcialmente  os

embargos de declaração.



Embargos de Declaração  – Nº 0025813-95.2013.815.2001

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DJ
Correia Com. e Serviços Ltda. hostilizando o acórdão de fls. 217/221,
que negou provimento à apelação cível interposta por ela própria contra
Lucia Cavalcanti de Brito, ora embargada.

Em  suas  razões,  a embargante  alegou  obscuridade,
contradição e omissão, tendo em vista que foi condenada em custas e
honorários  advocatícios,  quando,  na  verdade,  é  beneficiária  da  justiça
gratuita (fl. 208). Além de não ter condições de arcar com as depesas do
processo.

Não  obstante  a  intimação  da  parte  embargada,  esta
deixou  transcorrer  “in  albis”  o  prazo  para  contrarrazões,  consoante
certidão à fl. 233.

É o breve relato.

V O T O

É  cediço  que  os  Embargos  de  Declaração  tem  por
finalidade profícua o aperfeiçoamento jurisdicional e são cabíveis contra
quaisquer  decisões  judiciais  omissas,  contraditórias,  obscuras  e  para
correção de erro material. 

O Código de Processo Civil  é taxativo ao elencar, no
seu art. 1.022, as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração,
in verbis:

“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.

O Parágrafo único do preceptivo legal acima descrito
considera como omissa a decisão que:

I  -  deixe  de  se  manifestar  sobre  tese  firmada  em
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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.

O referido art. 489, § 1º estabelece:

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial,  seja ela interlocutória,  sentença ou acórdão,
que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase
de  ato  normativo,  sem  explicar  sua  relação  com  a
causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem
explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III  -  invocar  motivos  que  se  prestariam a  justificar
qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo  capazes  de,  em tese,  infirmar  a  conclusão
adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de
súmula,  sem  identificar  seus  fundamentos
determinantes  nem  demonstrar  que  o  caso  sob
julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI  -  deixar  de  seguir  enunciado  de  súmula,
jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar  a  existência  de  distinção  no  caso  em
julgamento ou a superação do entendimento.

Assim, os aclaratórios têm por finalidades precípuas:
complementação da decisão omissa, aclaramento de “decisum” obscuro
ou contraditório e, ainda, corrigir erro material.

No  entanto,  no  que  pertine  ao  vício  da  omissão  o
diploma processual  de  2015,  inovou  identificando  as  hipóteses  de  seu
cabimento, como já transcrito alhures (art. 486, § 1º).

A embargante  alegou,  em  síntese,  que  o  acórdão
vergastado  teria obscuridade  e  contradição,  já  que  foi  condenada  em
custas e honorários advocatícios, quando, na verdade, é beneficiária da
justiça gratuita (fl. 208). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art489%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art489%C2%A71
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A decisão combatida assim se manifestou, fl. 220:

“Quanto ao ônus da sucumbência, mister salientar que,
de fato, a apelada decaiu de parte mínima do pedido, e
não seria adequado arcar com as despesas processuais,
como pleiteou a recorrente, já que apenas sucumbiu no
tocante ao quantitativo da cláusula penal.
O parágrafo único, do art. 86 da Lei nº 13.105/2015
estabelece:
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido,
o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos
honorários”.

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para manter a decisão vergastada em todos os seus
termos. Deixo de aplicar o § 11, do art. 85, do CPC,
por já ter sido fixado o percentual limite no “decisum”.

Ora, não é em razão da condição de beneficiária de
justiça  gratuita,  que  a  parte  não  poderá  ser  condenada  em  custas  e
honorários advocatícios. O que, de fato, deve ocorrer é a suspensão da
exigibilidade do pagamento, nos termos dos §§2º e 3º, do art. 98, do
CPC/15, “in verbis”:

§  2o A  concessão  de  gratuidade  não  afasta  a
responsabilidade  do  beneficiário  pelas  despesas
processuais  e  pelos  honorários  advocatícios
decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes
de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva
de exigibilidade e somente poderão ser executadas se,
nos  5  (cinco)  anos  subsequentes  ao  trânsito  em
julgado  da  decisão  que  as  certificou,  o  credor
demonstrar  que  deixou  de  existir  a  situação  de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de
gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário.
 
Dessa  forma,  verifica-se  que  o  acórdão  omitiu-se

quanto à suspensão da exigibilidade do pagamento.
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Sendo  assim,  ACOLHO  PARCIALMENTE  OS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO para  suspender  a  exigibilidade  do
pagamento de custas e honorários advocatícios, de acordo com o § 3º, do
art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  das

Graças Morais Guedes, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Ricardo Vital

de  Almeida  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque) – Relator.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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