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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE
ENFRENTAMENTO  DE  TESE  ESPECÍFICA E  DE
ABORDAGEM  EXPRESSA  DE  DETERMINADO
DISPOSITIVO LEGAL. ART. 14, § 3º, DO CÓDIGO
DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  ELEIÇÃO  DE
FUNDAMENTOS  DENTRO  DA  ESFERA  DE
DISPONIBILIDADE  DO  MAGISTRADO.
MANIFESTA INTENÇÃO DE REVOLVIMENTO DO
SENSO  DEDUZIDO.  PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.  VINCULAÇÃO  À
INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES  DO ART.  535,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  MANUTENÇÃO
DO DECISUM. REJEIÇÃO.

-  Não  é  encargo  do  julgador  manifestar-se  sobre
todas as teses e dispositivos legais pretendidos pelas
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partes,  bastando  que  a  prestação  jurisdicional  seja
devidamente  motivada,  segundo  os  fundamentos
que eleger como necessários a demonstrar as razões
do seu convencimento.

- Se a parte dissente da motivação eleita no  decisum
combatido,  deve  ela  valer-se  do  recurso  adequado
para  impugná-lo,  não  se  prestando  os  aclaratórios
para tal finalidade.

- 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 declaratórios.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  fls.
258/265, opostos por Localiza Rent a Car S/A contra o teor do acórdão de fls. 247/256,
da  lavra  do  Juiz  de  Direito  convocado  João  Batista  Barbosa,  o  qual  negou
provimento à Apelação, forcejada pela recorrente em desfavor de Shadia Travassos
Dantas nos autos da Ação Redibitória c/c Indenização por Perdas e Danos.

Em suas razões, sob a alegação de omissão, a parte
recorrente  aduz  a  intenção  de  prequestionar  a  matéria, quando  não  houve  o
pronunciamento acerca da ausência de responsabilidade no evento, com base no art.
14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Outrossim, consigna que os defeitos
de pintura do veículo não se configura vício oculto.   
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É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente,  é  importante  considerar  que  cada
recurso previsto em nosso ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo
certo  que  os  embargos  de  declaração  se  prestam  a  viabilizar,  dentro  da  mesma
relação  processual,  a  impugnação  de  qualquer  decisão  judicial  eivada  de
obscuridade, contradição ou omissão.

Com  efeito,  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.

Pois  bem,  consoante  relatado,  no  presente  caso,  a
recorrente aduziu, em síntese, a necessidade de análise do art. 14, § 3º, I, do Código
de Defesa do Consumidor,  precisamente “inexistência de responsabilidade ante a
solução dos vícios alegados”.

Ora,  é  cediço  que  o  magistrado  detém  o  livre
convencimento motivado, que lhe é assegurado pelo art. 131, do Código de Processo
Civil,  devendo,  destarte,  consignar,  em  sua  decisão,  tão-somente  os  fatos  e  os
fundamentos  que  sejam  necessários  a  embasar  o  seu  convencimento  sobre  a
problemática posta.

Logo, os embargos de declaração não servem para
obrigar o Juiz a reforçar a fundamentação do decisório, reexaminar as matérias já
apreciadas,  ou  ainda  explicitar  dispositivos  legais,  mesmo  para  fins  de
prequestionamento,  quando  já  tenha  encontrado  fundamentos  outros  suficientes
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para embasar a sua decisão e resolver as controvérsias firmadas.

 É o que tem decidido o Superior Tribunal de Justiça,
consoante o precedente a seguir colacionado:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AGRAVO
REGIMENTAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE
COMPETÊNCIA.  PRETENSÃO  QUANTO  AO
REJULGAMENTO  DA  CAUSA  E  DE
PREQUESTIONAR  DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.  INEXISTÊNCIA  DE
NENHUM DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535
DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA
REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA  PELA
SUPREMA CORTE. PROCESSO JÁ JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.  JUIZADO  ESPECIAL
FEDERAL E JUSTIÇA FEDERAL. FORNECIMENTO
DE  MEDICAMENTO.  VALOR  DA  CAUSA
INFERIOR  A  SESSENTA  SALÁRIOS  MÍNIMOS.
ART. 3º DA LEI 10.259/2001.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o
provimento  jurisdicional  padecer  de  omissão,
contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art.
535, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência
de erro material.
2. (...)
3.  O acolhimento dos  embargos  declaratórios,  até
mesmo para  fins  de  prequestionamento,  impõe a
presença de algum dos vícios previstos no art. 535
do  CPC,  quais  sejam,  contradição,  omissão  ou
obscuridade.  Dessarte,  tendo  em  vista  a  não
configuração de nenhum deles, na conformidade da
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manifestação supra, a rejeição do presente recurso
integrativo é mister.
4. (...)
Embargos de declaração rejeitados.  (EDcl  no AgRg
no  CC  98.290/SC,  Rel.  Ministro  BENEDITO
GONÇALVES,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
22/04/2009, DJe 04/05/2009) - destaquei.

Não  é  necessário  grande  esforço  para  se  perceber
que essa postulação consubstancia a intenção de rediscutir  a matéria já posta em
análise e reformar a decisão - o que é inadmissível na via do recurso de integração -,
porquanto o acerto ou desacerto acerca de tal ou qual questão não diz respeito a
quaisquer dos defeitos arrolados no art. 535, do Código de Processo Civil.

Nessa  ordem,  apesar  de  afirmar  que  a  pintura
veicular não constitui vício oculto, mantenho o entendimento do Relator de origem,
Juiz de Direito convocado João Batista Barbosa, abaixo reproduzido:

(…) O fato de a consumidora ter anuído ao contrato,
com  destaque  para  o  item  de  nº  10,  abaixo
reproduzido, não exime a recorrente de indenizá-la,
pois  os  defeitos,  por  serem  ocultos,  só  foram
detectados posteriormente,  sobretudo na realização
de prova pericial, constatando a venda de carro “não
compatível com tinta original”, fl. 23.
A  sobredita  cláusula  dispõe  que: “O  comprador
declara que  examinou  previamente  o  veículo,
aceitando-o  de  maneira  irretratável,  no  estado  em
que  se  encontra,  pelo  preço  avençado,  que  possui
conhecimento de que o mesmo é usado, mas está em
condições  de  uso, sem  qualquer  dano  ou  vício
aparente”, fl. 12, negrito nosso.
A garantia sobre os vícios ocultos é dever legal do
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fornecedor,  dela  não  podendo  se  eximir
contratualmente. Veja-se, a propósito,  a redação do
art.  51,  I,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
afastando  a  assertiva  de  ausência  de
responsabilidade  no  evento  danoso  e  o  respectivo
dever de indenizar:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas  contratuais  relativas  ao  fornecimento  de
produtos e serviços que:
I  -  impossibilitem,  exonerem  ou  atenuem  a
responsabilidade  do  fornecedor  por  vícios  de
qualquer  natureza  dos  produtos  e  serviços  ou
impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas
relações  de  consumo  entre  o  fornecedor  e  o
consumidor  pessoa  jurídica,  a  indenização  poderá
ser limitada, em situações justificáveis; (...)
Repise-se  que  a  assistência  prestada  não  retira  a
obrigação de reparabilidade, haja vista encontrar-se
a  responsabilidade  do  fabricante  e  fornecedor
expressamente previstas,  respectivamente,  nos arts.
12 e 18 da Lei 8.078/90, amoldáveis à espécie: 
Art.  12.  O  fabricante,  o  produtor,  o  construtor,
nacional ou estrangeiro, e o importador respondem,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos  decorrentes  de  projeto,  fabricação,
construção,  montagem,  fórmulas,  manipulação,
apresentação  ou  acondicionamento  de  seus
produtos,  bem como por  informações  insuficientes
ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
E, 
Art.18.  Os  fornecedores  de  produtos  de  consumo
duráveis ou não duráveis respondem solidariamente
pelos  vícios  de  qualidade  ou  quantidade  que  os
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tornem impróprios  ou  inadequados  ao  consumo a
que se  destinam ou lhes  diminuam o valor,  assim
como por aqueles decorrentes da disparidade, com
as  indicações  constantes  do  recipiente,  da
embalagem,  rotulagem  ou  mensagem  publicitária,
respeitadas as variações decorrentes de sua natureza,
podendo  o  consumidor  exigir  a  substituição  das
partes viciadas. 
(...) 
§ 6° São impróprios ao uso e consumo: 
(...) 
I  -  os  produtos  cujos  prazos  de  validade  estejam
vencidos;
II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados,
avariados,  falsificados,  corrompidos,  fraudados,
nocivos  à  vida  ou  à  saúde,  perigosos  ou,  ainda,
aqueles  em  desacordo  com  as  normas
regulamentares  de  fabricação,  distribuição  ou
apresentação;
III  -  os  produtos  que,  por  qualquer  motivo,  se
revelem inadequados ao fim a que se destinam.
Com  efeito,  além  dos  defeitos  descritos  e
denunciados pela autora à 11ª Delegacia Distrital da
Capital  –  Valentina  de  Figueiredo-,  e  ao  Procon
Municipal,  o  Laudo  nº  1706/2011-GELF,  realizado
pelo Instituto de Perícia Científica da Secretaria de
Estado da Segurança e da Defesa Social da Paraíba,
fls. 20/31, atinente à originalidade da pintura definiu:
“De  acordo  com  o  resultado  obtido  no  exame
efetuado, a Perita conclui que o automóvel da marca
GM, modelo Celta, cor prata, de placas HOD 3588 –
BELO  HORIZONTE  –  MG,  chassi
9BGRX48FOBG171617,  ano  de  fabricação  2010,
modelo  2011,  recebido  pela  perícia,  apresenta,  em
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todas as partes submetidas a exame, acabamento não
compatível com tinta original”, fl. 23. 
Destarte,  a  existência  dos  vícios  de  qualidade
aduzidos  pelo  demandante  é  fato  incontroverso,
remanescendo imperioso a aplicação do predito art.
18, do Código de Defesa do Consumidor, e afastando
a  inexistência  de  nexo  de  causalidade.  Por  isso,  a
condenação  dos  danos  materiais  correspondente  a
20% (vinte por cento) de R$ 26.058,00 (vinte e seis mil
cinquenta e oito reais) mantém-se indene.
Com relação à ocorrência de dano moral, entendo
que  a  decisão  a  quo,  igualmente, não  merece  ser
reformada,  por  ter  sido  flagrante  a  existência  da
lesão  a  ser  indenizada,  haja  vista  os  transtornos
sofridos  pela  consumidora  ao  procurar  sanar  a
questão,  provocando  o  PROCON  local,  nada
obstante o arquivamento do procedimento e a Polícia
Civil. 
Nessa  ordem,  considerando  que  o  dano  moral
materializa-se  quando  alguém  tenha  sofrido
angústia,  humilhação  ou  tenha  sido  submetido  à
situação  capaz  de  violar  de  forma  exacerbada  sua
higidez psíquica, bem como sua honra, imagem ou
qualquer dos direitos  personalíssimos tutelados no
art. 5º, V e X, da Constituição Federal de 1988, torna-
se patente a sua ocorrência, no presente caso, ainda
mais quando houve violação ao princípio da boa-fé,
por ter sido oferecido produtos do mostruário, sem o
respectivo estoque.

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
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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. 

Então,  vê-se  que  o  acórdão  combatido  foi  nítido  e
objetivo,  inexistindo  qualquer  vício  a  ser  sanado,  tendo  referido  decisum apenas
acolhido posicionamento diverso do sustentado pela parte inconformada.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  PRESENTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
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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.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 07 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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