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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO
REPARATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO
PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA. FALHA NA
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO  OFERECIDO  PELA
EMPRESA  DE  TELEFONIA.  CONFIGURAÇÃO.
DEVER  DE  INDENIZAR.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO  DA  EMPRESA
PROMOVIDA.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.
INCONFORMISMO.  ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO
NO  JULGADO.  VÍCIO  NÃO  CARACTERIZADO.
CLAREZA E PRECISÃO NO TEOR DO  DECISUM
HOSTILIZADO.   MATÉRIA  DEVIDAMENTE
ENFRENTADA. FINALIDADE  DE
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
VINCULAÇÃO  À  INCIDÊNCIA DAS  HIPÓTESES
DO ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
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MANUTENÇÃO DO DECISUM. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos  de  obscuridade,  contradição ou omissão,
não se prestando ao reexame da decisão e inexistindo
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se sua rejeição.

-  Ainda  que  para  fins  de  prequestionamento,  os
embargos de declaração só podem ser admitidos se
detectado na decisão algum dos vícios enumerados
no artigo 535, do Código de Processo Civil, situação
na verificada no caso.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO, fls.
235/244, opostos pela TIM Celular S/A, contra a decisão, fls. 227/233, prolatada nos
autos da Ação Reparatória com Pedido de Antecipação Parcial dos Efeitos da Tutela
ajuizada por Fábio Santos de Lima, a qual negou provimento à Apelação.

Nas  suas  razões,  a  recorrente  assevera  existir
omissão no  decisum, alegando, em suma, não ter restado caracterizado “nos autos
qualquer tipo de dano, frustração ou transtorno sofrido pela ora Recorrida, quiçá,
passível de indenização compensatório”, fl.  239. Por outro quadrante,  aduz que a
parte autora não cumpriu com a determinação imposta no art. 333, I, do Código de
Processo Civil, uma vez que “não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos
dos seus direitos”, fl. 239.  Por fim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, e como
consequência a modificação da decisão combatida.
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Tendo  em  vista  o  caráter  infringente  atribuído  à
insurreição,  procedeu-se  à  intimação  da  parte  embargada,  fl.  258,  a  qual,  deixou
escoar o prazo sem se manifestar, conforme certidão de fl. 259.

É o RELATÓRIO.

VOTO

A princípio, os embargos de declaração somente são
cabíveis quando “houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição” ou
“for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal” (incisos I e
II, do art. 535, do Código de Processo Civil).

A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou  qualitativamente,  por  um
pronunciamento  complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo  os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.

In casu, sustenta a parte embargante a existência de
omissão no acórdão de fls.  227/233,  no que se refere ao dever de indenizar,  pois
segundo  pontua,  inexiste  comprovação  do  fato  constitutivo  do  direito  da  parte
autora, o que afasta o direito a indenização.

A respeito da matéria, vejamos o que disse a decisão
ora combatida, fls. 230/232:

Com  efeito,  restou  incontroverso,  nos  autos,  fls.
15/27, que o serviço de telefonia ficou indisponível a
partir  do  dia  06/09/2012,  vindo  a  ser  restabelecido
somente com a apresentação da contestação por parte
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da empresa,  conforme registrado  pela  parte  autora
em audiência conciliatória, fl. 163, e não impugnado
pela demandada.
Ainda, como bem dito pelo Magistrado a quo, fl. 170,
“a  suplicada  não  impugnou  os  documentos
acostados pelo suplicante, em que fica demonstrada a
impossibilidade de utilização do aparelho telefônico
(fls.  15/27),  ainda  que  disponha de  todo  o  aparato
tecnológico para tanto”.
Ademais, embora a empresa afirme, em contestação,
que  o  promovente  encontrava-se  utilizando  os
serviços por ela oferecidos, no período reclamado, tal
fato não restou demonstrado, deixando, portanto de
cumprir o que preconiza o art. 333, II, do Código de
Processo Civil que reza:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
(…)
II  – ao réu,  quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.  
E  não  é  só  isso,  tratando-se  de  demanda
consumerista, atrai-se, ainda, a aplicação do art. 14,
do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê
que  o “fornecedor  de  serviço  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação  dos  danos  causados  aos  consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos.” 
Logo,  sendo  despicienda  a  perquirição  acerca  da
existência de culpa, não há de se ter dúvidas de que,
na espécie, a  responsabilidade incidente é objetiva,
de modo que, para a reparação dos danos, basta tão-
somente a demonstração do evento danoso, do nexo
causal e do dano ressarcível.
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Desta  feita,  não  há  como  se  negar  que  o
descumprimento  contratual,  em  questão,  merece
ensejar o pagamento dos danos morais pleiteados,
como forma de  impor  à  apelante  a  revisão de  sua
conduta e a adoção de novas práticas pautadas pela
boa-fé e respeito aos usuários dependentes de seus
serviços,  porquanto  não  se  mostra  concebível  que
uma  empresa  de  tamanho  porte  tenha  por
procedimento a assunção de obrigação de impossível
cumprimento.
Portanto,  na  hipótese,  os  danos  morais  estão
confirmados não só como forma de reparação pela
desconsideração com o consumidor, mas também e,
principalmente,  pelo  caráter  punitivo  e  pedagógico
integrante deste tipo de reparação.
Sobre o tema, não destoa a jusrisprudência, recente,
deste Sodalício:
APELAÇÃO.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS,  MATERIAIS  CUMULADA  COM
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  SERVIÇO  DE
TELEFONIA MÓVEL. INDISPONIBILIDADE POR
VÁRIOS  PERÍODOS.  RESPONSABILIDADE  DA
RÉ.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.
OFENSA  MORAL  CONFIGURADA.  SITUAÇÃO
QUE  SUPERA  O  MERO  ABORRECIMENTO.
CONDENAÇÃO.  PROVIMENTO DO RECURSO.
A interrupção  injustificada  do  serviço  de  telefonia,
por  período  relevante  e  capaz  de  prejudicar  as
atividades pessoais e profissionais da autora é causa
justificadora  de  indenização  por  danos  morais.  A
indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada
mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com o
princípio da razoabilidade. O valor não pode ensejar
enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo, a
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ponto  de  não  coibir  a  reincidência  em  conduta
negligente.  […].  (TJPB;  APL  0003392-
72.2013.815.0171;  Quarta  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 09/06/2014;
Pág. 25) – sublinhei.
Por outro lado,  é cediço que a fixação do  quantum
indenizatório deve considerar a condição econômica
da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão
do  dano,  a  sua  finalidade  e  os  princípios  da
razoabilidade e da proporcionalidade.  Nesse passo,
tenho que o quantum indenizatório, fixado na decisão
singular no importe de  R§ 3.000,00 (três mil reais),
deve ser mantido, pois, a meu ver, estabelecido em
montante comedido.

Desse modo, observo não haver qualquer vício a ser
sanado, ficando evidente à intenção da parte embargante de rediscutir a matéria já
posta em análise e reformar a decisão, fazendo prevalecer seu entendimento, sendo
inadmissível na via do recurso de integração.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, sobre o
tema, já decretou:

Consoante dispõe o art. 535 do Código de Processo
Civil,  destinam-se  os  embargos  de  declaração  a
expungir  do  julgado  omissões,  obscuridades  ou
contradições,  não  se  caracterizando  via  própria  à
rediscussão do mérito da causa. (Edcl no AgRg no
AgRg  no  Ag  462597/RJ,  Relator:  Ministro  Castro
Filho, 3ª Turma, DJU de 20/11/2006, p. 299).

Diante  dessas  considerações,  inexistindo  qualquer
omissão  no  acórdão  hostilizado,  é  de  se  manter  a  decisão  recorrida  pelos  seus
próprios fundamentos.
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Por fim, a pretensão de prequestionamento, requisito
indispensável para se recorrer às instâncias superiores, a teor das Súmulas nº 356 e nº
282, ambas do Supremo Tribunal Federal, fica condicionada ao reconhecimento das
máculas dispostas no art. 535, do Código de Processo Civil, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
RESTABELECIMENTO  DE  APOSENTADORIA
ESPECIAL.  EXECUÇÃO.  CÁLCULOS  DA
CONTADORIA  JUDICIAL.  OFENSA  À  COISA
JULGADA.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  AUSÊNCIA  DE
OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO  MATERIAL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  REJEITADOS.  1.  Não  havendo
omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
merecem  ser  rejeitados  os  embargos  declaratórios
interpostos  com o propósito  infringente.  2.  "esta  c.
Corte  já  tem  entendimento  pacífico  de  que  os
embargos  declaratórios,  mesmo  para  fins  de
prequestionamento,  só  serão  admissíveis  se  a
decisão embargada ostentar  algum dos vícios que
ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou
contradição).  "  EDCL  no  AGRG  nos  EDCL  nos
ERESP  1003429/df,  relator  ministro  Felix  Fischer,
corte  especial,  julgado  em  20.6.2012,  dje  de
17.8.2012. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ;
EDcl-AgRg-REsp 1.410.366; Proc. 2013/0344121-9; SP;
Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Mauro  Campbell
Marques; DJE 11/03/2014) - destaquei. 

Logo,  vê-se  que  o  decisum combatido  foi  nítido  e
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objetivo, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É como VOTO. 

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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