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Acórdão Nº 1073222

EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO
INOCORRENTE. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DA PARTE AUTORA E
DA PRIMEIRA REQUERIDA CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora e pela primeira requerida em
face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto para
declarar prescrito o débito indicado nos autos, com a consequente declaração de inexigibilidade da
dívida. Em seu recurso, a parte autora alega a existência de omissão quanto à fixação dos honorários
advocatícios, uma vez que não houve a condenação dos requeridas nas verbas honorárias
sucumbenciais. Por outro lado, a primeira ré aduz contradição na decisão, visto que a dívida descrita
nos autos não estaria prescrita.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que
podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do , paradecisium
comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do
julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados pelas partes, pretendendo estas, na
realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão.

IV. Neste sentido, quanto à suposta omissão decorrente da ausência de condenação das requeridas em
honorários advocatícios, cumpre esclarecer que nos Juizados Especiais, conforme previsto no artigo 55
da Lei nº 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de
advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Já no segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do
valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.



V. O caso em apreço não se enquadra na exegese do artigo citado. Consequência disso é que o
procurador do recorrente vencedor não terá direito a honorários de sucumbência. Neste sentido: "o
recorrente, vencido ou vencedor, sempre arcará com o pagamento das custas do processo, livrando-se
quando vencedor apenas da verba honorária, e isto decorre do sistema processual adotado pela Lei
9.099/95 que busca desestimular os atos de insurgência contra as decisões judiciais prolatadas,
privilegiando a celeridade processual" (Acórdão n.526543, 20100710259798ACJ, Relator:
DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
do DF, Data de Julgamento: 09/08/2011, Publicado no DJE: 12/08/2011. Pág.: 318).

VI. Quanto à alegação da primeira requerida de que o débito indicado nos autos não estaria prescrito,
cabe destacar que, no caso em concreto, não se configura a contradição alegada, pretendendo a parte
embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no
acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de contradição se no julgamento
foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

VII. Assim, o Acórdão expressamente analisa a prescrição da dívida ao esclarecer que: “IV. O prazo
prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em 5
(cinco) anos (artigo 206 §5º, I, do Código Civil). Assim, nos autos há apenas uma divergência quanto
ao termo inicial do débito decorrente do contrato nº 0082010294240-00-0152, qual seja, se este teria
iniciado em 14/05/2010 (conforme consta do comunicado de notificação do Serasa – ID 2782976) ou
17/05/2010 (data da transferência do crédito vencido, conforme extrato bancário – ID 2783017. fl. 53).
Todavia, ainda que seja adotada a data mais recente, é possível apurar que a dívida se encontra
prescrita desde 17/05/2015, ou seja, há mais de 2 anos. V. A prescrição da dívida não resulta em sua
inexistência, tanto assim que, se paga, não é passível de repetição. Não obstante a dívida ainda exista, é
possível a declaração judicial de inexigibilidade, uma vez que o direito repudia a existência de créditos
indefinidamente exigíveis, ainda que apenas na via extrajudicial. Assim, declarada a inexigibilidade da
dívida, devem cessar as cobranças”.

VIII. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.

IX. Embargos da parte autora e da primeira requerida conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento
servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ALMIR ANDRADE DE FREITAS - Relator,
JOÃO FISCHER - 1º Vogal e ARNALDO CORRÊA SILVA - 2º Vogal, sob a Presidência do  Senhor
Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDOS.
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 07 de Fevereiro de 2018

Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Dispensado o relatório. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2º e 46 da Lei n.
9.099/95.



VOTOS

O Senhor Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS - Relator

Dispensado o voto. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2º e 46 da Lei n.
9.099/95.

O Senhor Juiz JOÃO FISCHER - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDOS. EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME


