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

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0110109-84.2012.815.2001
Origem : 7º Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Gustavo Leite Urquiza – Juiz de Direito Convocado. 
Embargante : José Augusto Rocha Marques.
Advogado :  Augusto Ulysses Pereira Marques.
Embargado : Honda Automóveis do Brasil Ltda.
Advogado :Marcelo Miguel Alvim Coelho.

EMBARGOS   DECLARATÓRIOS.
ACOLHIMENTO  PARCIAL  COM  EFEITO
MODIFICATIVO.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS. MATÉRIA  DE
ORDEM  PÚBLICA.  MODIFICAÇÃO  DO
JULGADO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

- Não é encargo do julgador manifestar-se sobre todos
os  fundamentos  legais  indicados  pelas  partes,  nem
mesmo para fins de prequestionamento, bastando que
a prestação jurisdicional seja motivada, indicando as
bases  legais  que  deram  suporte  à  decisão.  Como
muito mais razão, não está o julgador obrigado a se
manifestar sobre pontos sequer levantados em defesa
ou  em  sede  recursal,  mas  inovados  somente  por
oportunidade dos embargos declaratórios. 

- Os embargos de declaração são cabíveis no caso de
o  provimento  jurisdicional  apresentar  omissão,
contradição ou obscuridade, nos termos do art. 535 do
Diploma Processual  Civil,  bem como  para  sanar  a
ocorrência de erro material.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, acolher parcialmente os embargos, à unanimidade, nos termos do
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voto do relator.

Trata-se de  Embargos de Declaração  (fls.  205/212) opostos
por  José Augusto Rocha Marques contra os termos do Acórdão exarado às
fls.  193/200 que  deu provimento  ao  Agravo de  Instrumento  interposto  por
Honda Automóveis do Brasil S/A contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível da
Comarca da Capital (fls. 69/71), que havia concedido  a antecipação de tutela
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização movida por  José
Augusto Rocha Marques.

Em suas razões às fls. 205/212, com fundamento no art. 535 do
Diploma Processual  Civil,  a  embargante  suscitou,  inicialmente,  matéria  de
ordem  pública,  porquanto,  ao  revés  do  que  fora  consignado  no  Acórdão
embargado, no agravo de instrumento movido pela Autoclub Veículos e Peças,
havia sido determinada a manutenção da disponibilidade do veículo enquanto
não se realizasse perícia técnica. 

Assevera, também, a omissão do julgado, visto que não houve
manifestação  expressa  sobre  a  inexistência  de  veículo  cedido  pela  parte
embargante,  tampouco  acerca  do  pleito  de  litigância  de  má-fé  da  parte
promovida.  

No  mais,  alega  que  houve  obscuridade  no  julgado,  sob  o
fundamento  de  que  “resta  inequívoco  a  irregularidade  que  pesa  sobre  o
veículo, fazendo-o, hoje, verdadeira arma em uso, pois reiteradamente, vem
quebrando sua barra de  direção e o seu conjunto EPS (direção elétrica),
trazendo em consequência o total descontrole por parte de seu condutor”.

Ao fim, requereu o acolhimento do recurso, a fim de que os
vícios  apontados  fossem sanados,  conferindo-se,  assim, efeitos infringentes
aos embargos para reforma do acórdão guerreado.

Intimada,  a  Honda  Automóveis  do  Brasil  Ltda.  apresentou
contrarrazões às fls. 217/220. 

 
É o relatório.

VOTO.  

Nos  termos  do  art.  535  do  Código  de  Processo  Civil,  são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade,  contradição  ou  omissão.  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  que  seja  amplamente
entendido  seu  respectivo  teor  ou  complementar  algum  ponto  não
suficientemente esclarecido. 

Neste  ínterim,  cumpre  esclarecer  que  o  julgador  não  está
obrigado a  responder  a  todas  as  questões  suscitadas,  de  modo a satisfazer
interesses pormenorizados, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção
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acerca da matéria, fundamente sua decisão, trazendo de forma clara e precisa
os motivos que o alicerçaram, dando o suporte jurídico necessário à conclusão
adotada. 

Pois bem 

Inicialmente, destaco que o agravo de instrumento, julgado por
meio do acórdão ora embargado, fora interposto em face de tutela antecipada
concedida em favor do autor, a qual determinou que ambas as promovidas, ou
seja,  a  Honda Automóveis  do Brasil  e  a  Autoclub Veículos  e  Peças  Ltda.,
colocassem à disposição daquele um automóvel  similar  ao que apresentara
defeito, sob pena de multa diária.

Como se vê, o embasamento jurídico do pedido do autor, ora
embargante, consiste na alegação de vício em consumo durável, motivo pelo
qual,  prima  facie,  resta  caracterizado  a  responsabilidade  solidária  do
fabricante e da concessionária, havendo interesse recursal para ambas as partes
promovidas.  Assim,  inexiste  má-fé  no  manejo  do  agravo  de  instrumento
interposto pela Honda Autoclub do Brasil.  

Doutro norte, vislumbro que assiste razão à parte embargante
no que tange à matéria de ordem pública suscitada. 

Isso  porque,  analisando  os  autos,  verifico  que  já  havia  sido
interposto  agravo  de  instrumento  (n°0107508-53.2012.815.2001)  pela
Autoclub  Veículos  e  Peça  Ltda.  contra  a  mesma  decisão  vergastada  nos
presentes  autos.,  o  qual,  ao  revés  do  que  fora  consignado  no  acórdão
embargado, fora parcialmente provido por esta relatoria.

Assim,  para  evitar  decisões  conflitantes,  entendo  que  o
entendimento  a  ser  perfilhado  é  o  mesmo  outrora  adotado  pelo  relator
daqueles autos, o Juiz Convocado Dr.  Aluízio Bezerra Filho,  ou seja,  o de
limitar o uso do veículo cedido pelas partes promovidas até que seja realizado
inspeção in loco, que verifique as condições de uso do veículo do autor.  

Insta consignar que, compulsando a movimentação processual
dos  autos  originários,  verifica-se  que  ainda  não  fora  realizada  a  perícia
determinada, mas que já houve a nomeação de perito para a realização de tal
mister.

Nesta pespectiva,  não obstante haja  nos autos elementos que
indiquem que houve a substituição da peça defeituosa da unidade de comando
da EPS (sistema de direção  elétrica) do veículo do ora embargado, é de se
destacar, que este sustenta que a substituição da caixa elétrica por duas vezes
faz prova que o veículo é um bem perigoso.     

Logo, reitero que, para evitar decisões conflitantes, aplico efeito
modificativos  aos  presentes  aclaratórios,  consignando  que,  apesar  das
alegações do ora embargante, não se justifica a manutenção ilimitada da tutela
antecipada, a qual deverá perdurar até a realização de perícia que verifique se
o seu veículo apresenta defeitos que o tornam perigoso para o uso, hipótese
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que  ensejaria  a  manutenção  da  tutela  e  consequente  disponibilidade   do
veículo cedido pela parte ora embargante.

Ante  o  exposto,  em  virtude  da  matéria  de  ordem  pública
observada, evitando decisões conflitantes,  ACOLHO PARCIALMENTE os
embargos de declaração com efeitos infringentes e, por conseguinte,  DOU
PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento para, reformando em
parte a decisão agravada, limitar o uso do veículo cedido pela parte agravante,
até a data em que seja realizada perícia técnica no veículo do autor, devendo,
após isto,  perdurar apenas se for constatado o perigo na utilização do bem
periciado.  

É COMO VOTO.  

Presidiu  a  sessão o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, juiz
convocado, com jurisdição limitada, em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (juiz
convocado,  para  substituir  a  Exma  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de
Araújo Duda Ferreira) e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de janeiro de 2015.

Gustavo Leite Urquiza
     Juiz de Direito Convocado -  Relator
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