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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  APELAÇÃO 
CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 
DE  DÉBITO  C/C  RESTITUIÇÃO  DE  QUANTIA 
PAGA E DANOS MORAIS.  FINANCIAMENTO DE 
VEÍCULO.  NOME  NEGATIVADO.  DÍVIDA 
EXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 
AUSÊNCIA  DO  DEVER  DE  INDENIZAR. 
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.  SENTENÇA 
DE   IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO. 
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  ALEGAÇÃO  DE 
OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA 
MATÉRIA. MEIO ESCOLHIDO IMPRÓPRIO. 
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

- Os Embargos Declaratórios têm a finalidade 
de esclarecer pontos omissos, obscuros ou 
contraditórios existentes na decisão, não servindo 
para reexame de matéria decidida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade,  em REJEITAR OS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de 
fl. 158.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios (fls. 150/153) interpostos 

por GILMÁRCIO FEITOSA DA SILVA, visando sanar omissão no Acórdão de 

fls. 146/148, com relação a restituição das parcelas pagas  por ele, tendo em 

vista  que  a  motocicleta,  objeto  da  demanda,  nunca  foi  devolvida  ao 
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Embargante, estando na posse da 1ª Embargada, PG – Parelhas Gás Ltda, até 

a presente data, assim como não fez menção sobre o fato da 2ª Embargada, 

responsável pelo financiamento da motocicleta, não ter apresentado nos autos 

contestação aos argumentos trazidos na inicial.

É o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração têm seu contorno definido no art. 

535 do CPC e prestam-se, tão somente, para expungir do julgado, omissão, 

contradição e obscuridade. 

Sua finalidade, repito, é apenas a de tornar claro o Acórdão 

proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a essência. 

In casu, o inconformismo da parte recorrente é no sentido de 

que a  motocicleta,  objeto  da  demanda,  nunca  ter  sido  devolvida  ao 

Embargante, estando na posse da 1ª Embargada, PG – Parelhas Gás Ltda, até 

a presente data, assim como não fez menção sobre o fato da 2ª Embargada, 

responsável pelo financiamento da motocicleta, não ter apresentado nos autos 

contestação aos argumentos trazidos na inicial.

Não assiste razão à pretensão da parte embargante.

Quanto à primeira alegação, não há provas técnicas do vício no 

produto,  da  posse  da  motocicleta  pela  1ª  Embargada,  bem  como  de  não 

resolução do problema por parte desta. 

Conforme  informações  do  magistrado  a  quo no  Agravo  de 

Instrumento nº 001.2010.024887-9/001 após indeferimento da liminar requerida 

pelo ora Embargante (fl. 51):

“Os fatos expostos pelo Autor em sua inicial indicam que 
ele comprou uma motocicleta usada sob o disfarce de 

2



Embargos de Declaração nº 0024887-75.2010.815.0011

contrato de consórcio. Tal motocicleta alegadamente veio 
com vícios que tornaram o produto  imprestável  para o 
uso  ordinário,  porém os pedidos  que  formulou  são  de 
devolução  da  quantia  até  então  paga,  declaração  de 
inexistência de débito em relação às prestações vencidas 
e não pagas, bem como das vincendas, e de indenização 
por dano moral.
Vê-se  então  que  o  sucesso  da  ação  ajuizada  da 
comprovação da existência de vícios redibitórios que não 
derivados  da  depreciação  normal  da  coisa,  já  que 
adquirida após mais de 6.000 km de uso”

O Acórdão do Agravo acima mencionado está nos autos às fls. 

56/61.  Assim,  não há como afirmar  que o  bem em questão permanece na 

posse da 1ª Embargada, sendo ônus da prova do Embargante.

Já  em  relação  ao  segundo  argumento, de  revelia  da  2ª 

Embargada,  o Acórdão não  está obrigado a detalhar o julgamento para 

contentar o anseio da parte, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 

nos arestos a seguir colacionados:

“Os Embargos prestam-se a esclarecer, se existentes, 
dúvidas, omissões ou contradições no julgado. Não para 
que se adeque a decisão ao entendimento do 
Embargante.”  (STJ, EDclagREsp 10270, Rel. Min. Pedro 
Acioli, 1ª T, DJU 23.9.1991, p. 13.067) 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 
535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE 
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Revelam-se 
improcedentes os embargos declaratórios em que as 
questões levantadas traduzem inconformismo com o teor 
da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias 
já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou 
obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Embargos de 
declaração rejeitados.”  (STJ –  EEDAGA 585.172, Rel. 
Min. Teori Albino Zavascki, 1ª T, DJ 01.07.2005, p. 373)

Logo, é absolutamente imprópria a via eleita, na medida em 

que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento da 

omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, pretende 

rediscutir questão clara e amplamente decidida.

Os  Embargos Declaratórios não são remédio para obrigar o 

julgador a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório. A mera alegação 
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de contradição, omissão e obscuridade, sem a sua demonstração específica e 

concreta, não possui o condão de justificar a interposição dos Aclaratórios.

Com estas considerações, REJEITO OS PRESENTES 
EMBARGOS.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador José 
Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo 
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos  Senhores 
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti  e  José 
Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa. Promotora de Justiça convocada.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
                              Relator
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