
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº  0019209-50.2008.815.0011  — 4º  Vara  Cível  de 
Campina Grande
RELATOR :  Vanda  Elizabeth  Marinho,  Juíza  Convocada  para  substituir  o  Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides
EMBARGANTE      : Centro de Educação Superior Reinaldo Ramos - CESREI
ADVOGADO        : Alexei Ramos de Amorim, Célio Gonçalves Vieira e outros
EMBARGADO        : Edmara Oliveira de Abrantes 
ADVOGADO          : Érico de Lima Nóbrega

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  ALEGAÇÃO  DE 
OMISSÃO  —  CONFIGURAÇÃO  —  ACOLHIMENTO  SEM 
EFEITO MODIFICATIVO.

— Cabem embargos de declaração quando: I - houver, na sentença  
ou no acórdão, obscuridade ou contradição; II - for omitido ponto  
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. (art.535)

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima 
nominados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado, por unanimidade,  em acolher os Embargos  Declaratórios, sem efeito 
modificativo, nos termos do voto do relator.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de  Embargos  Declaratórios  de fls.  134/144,  opostos  pelo 
Centro de Educação Superior Reinaldo Ramos S/C LTDA – CESREI, contra Acórdão de 
fls.  128/132,  que  deu  provimento  parcial  ao  recurso  apelatório,  reduzindo  o  quantum 
indenizatório determinado pelo juízo de 1º grau.

  
Nas razões do recurso, o embargante sustenta que a embargada não 

tem qualquer  direito  a  ser  indenizada  pelos  danos  materiais  arbitrados,  uma  vez  que  no 
momento  em  que  ajuizou  a  ação,  aquela  já  possuía  duas  anotações  em  seu  nome,  em 
conformidade  com  a  súmula  385  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Pugnou  pelo  efeito 
modificativo dos embargos declaratórios para dar provimento ao recurso apelatório, julgando 
improcedente o pedido exposto na exordial (fls. 134/144.

Acórdão de fls. 150/152 rejeitou os Embargos Declaratórios, 
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Irresignado, o apelante interpôs Recurso Especial (fls. 155/162), com 
fundamento nas alíneas “a” e “c”, do inciso III, do artigo 105, da Constituição Federal.

Às  fls.  213/214,  o  Recurso  Especial  foi  julgado  procedente, 
determinando  o  retorno  dos  autos  a  este  Tribunal,  para  suprir  a  omissão  acerca  da 
preexistência  de  anotações  legítimas,  em nome da  Recorrida,  nos  órgãos  de  proteção  ao 
crédito.

É o relatório.

VOTO:

Os  embargos  de  declaração  constituem mais  um dos  instrumentos 
postos  à  disposição  dos  litigantes  pela  legislação  processual  vigente,  com  a  finalidade 
específica de sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado que, de alguma forma, 
prejudiquem ou impeçam o efetivo cumprimento da decisão. 

A omissão  apontada  na  decisão  do  Superior  Tribunal  de  Justiça 
refere-se preexistência de anotações legítimas nos órgãos de proteção ao crédito transcritas no 
recurso apelatório de fls. 92/102. 

Sustenta  o  embargante  que  não  restou  configurado  o  dano  moral, 
tendo em vista que a existência de outras inscrições no nome da embargada anteriormente ao 
ajuizamento desta ação não gera a condenação por danos morais,  eis que preexistente a 
legítima inscrição, em conformidade com a súmula 285 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

De fato, em melhor análise, verifica-se que a decisão embargada não 
se  pronunciou  sobre  a  existência  de  inscrições  indevidas,  o  que  passa  a  fazer  nesta 
oportunidade, a fim de aclarar a decisão.

Compulsando os documentos acostados aos autos,  observa-se que  a 
apelada/embargada possuía duas  inscrições  além  da  que  se  discute  neste  caderno 
processual, datada nos meses de abril e junho do ano de 2008 (fl. 33). 

Contudo, tais inscrições são posteriores a discutida nestes autos, que 
data 20/11/2007 (fl. 15), de modo que, não se enquadra no entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça, em que o devedor que tem o seu nome inscrito  indevidamente nos cadastros de 
proteção ao crédito, se tiver uma ou mais inscrições legítimas pré-existentes,  não possui 
direito à indenização.

Segundo a súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro 
de  proteção  ao  crédito,  não  cabe  indenização  por  dano  moral  quando  pré-existente 
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Ora, é da anotação irregular em 
cadastro  restritivo  de  crédito  que  não  pode  haver  inscrições  preexistentes  e  não  do 
ajuizamento da ação, como aduziu o embargante.

Neste caso os presentes embargos devem ser acolhidos apenas para 
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suprir a omissão apontada no acórdão embargado.

Ex  positis,  e  sem  mais  para  análise,  acolho  os  embargos 
declaratórios sem efeitos modificativos.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides. Participaram do julgamento, a Exma. Dra. Vanda Elizabeth Marinho (relatora), 
Juíza convocada com jurisdição limitada, a Exma. Des. Maria das Graças Morais Guedes, o 
Exmo. Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado para composição de quórum. 

Presente ao julgamento o Dr. Doriel Veloso Gouveia, Procurador de 
Justiça. 

João Pessoa, 13 de abril de 2015.

   

 Vanda Elizabeth Marinho
Relatora – Juíza convocada
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