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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES N.º 0026489-33.2012.815.0011.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Soledade.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Gama Diesel Ltda.
ADVOGADO: José Olavo C. Rodrigues (OAB/PB 10027).
EMBARGADO: Jucélio Rocha de Lima - ME.
ADVOGADO: Abraão Luiz de Araújo Silva (OAB/PB 17602).
INTERESSADO: Jodiesel Caminhões Ltda.
ADVOGADO: Thiago Morais Almeida Vilar (OAB/CE 16396).

EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELAÇÕES.
ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO.  INOCORRÊNCIA.  PRETENSÃO  DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração que, a pretexto de sanar inexistente vício, instauram
nova  discussão  a  respeito  de  matéria  coerentemente  decidida  pelo  acórdão
embargado hão de ser rejeitados.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos
Declaratórios na Apelação Cível n.°  0026489-33.2012.815.0011, em que figuram
como Embargante  Gama Diesel Ltda., como Embargado Jucélio Rocha de Lima –
ME e como Interessado Jodiesel Caminhões Ltda.

ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade, em
rejeitar os Embargos Declaratórios.

VOTO.

A Gama Diesel Ltda. opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão de
f. 198/201v, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em seu desfavor e da Jodiesel
Caminhões Ltda por Jucélio Rocha de Lima - ME, que rejeitou as preliminares e,
no mérito, negou provimento às Apelações interpostas pelos Promovidos, mantendo
as condenações em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos
morais,  e  de R$ 5.430,72 (cinco mil  quatrocentos e  trinta  reais  e  setenta  e  dois
centavos), a título de indenização por danos materiais.

Em suas Razões, f. 205/2011, alegou que o Julgado foi contraditório ao não
reconhecer que, atuando como Assistência Técnica, não poderia assumir, mesmo no
prazo da garantia contratual, os riscos pela troca da peça avariada adquirida pelo
Embargado,  cabendo  ao  seu  fabricante  e  à  pessoa  jurídica  que  a  vendeu  a
responsabilidade pelo suposto vício do produto.



Aduziu  ainda  a  ausência  de  danos  morais  e  a  realização  do conserto  do
veículo, cumprindo com sua obrigação contratual.

Requereu  o  acolhimento  dos  aclaratórios  com  atribuição  de  efeitos
modificativos.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

O Acórdão  impugnado  enfrentou  de  forma  expressa,  clara  e  coerente  as
Razões  Recursais,  concluindo  que  a  venda  de  peça  defeituosa  pela  Jodiesel
Caminhões  Ltda  e  a  negativa  da  garantia  contratual  em  vigor  pela  Assistência
Técnica Embargante,  Gama Diesel Ltda, caracterizaram danos morais e materiais,
notadamente quando se vislumbrou a necessidade da compra de uma nova peça para
o efetivo conserto do automóvel do Recorrido.

O Julgado também consignou que os Réus não demonstraram que o defeito
da  peça  foi  causado  por  algum fator  externo  e  que  o  Recorrido,  por  ser  firma
individual,  confunde-se  com a  pessoa física  que  a  constituiu,  podendo sofrer  os
danos caracterizados nestes autos, como se observa do seguinte excerto:

O  Autor  adquiriu  na  Jodiesel  Caminhões  Ltda.,  revendedora  da  Volkswagen
localizada  na  cidade  de  Juazeiro  do  Norte/CE,  uma  turbina  para  ser  montada  e
instalada em caminhão de sua propriedade, com o oferecimento de garantia limitada
ao prazo ânuo ou a 50.000 km de uso. 

Após  seis  meses  de  fruição,  o  produto  apresentou  problemas,  exigindo  o
comparecimento à Assistência Técnica da Gama Diesel Ltda., revendedora situada na
urbe em que é domiciliado, Campina Grande/PB, onde recebeu a notícia de que o
defeito não seria coberto pela garantia contratual, o que ocasionou a necessidade de
aquisição de uma nova peça.

Importa  consignar,  inicialmente,  que,  ao  caso,  aplica-se  o  Código  de  Defesa  do
Consumidor,  pois,  embora  a  compra  da  turbina  tenha  servido  de  insumo para  a
atividade  empresarial  do  Promovente,  resta  caracterizada  a  sua  vulnerabilidade,
porquanto  não  há  provas  de  que  tenha  conhecimento  técnico  suficiente  para  se
igualar  às  Promovidas,  sendo  esse  o  entendimento  adotado  pelo  Tribunal  da
Cidadania.

O Promovente, conforme mencionado, desvencilhou-se do ônus de provar os fatos
constitutivos do direito reivindicado, ao demonstrar que a turbina apresentou defeito
durante a garantia contratual.

As  Demandadas,  no  entanto,  alegaram  que  o  vício  foi  causado  pelo  próprio
Promovente em decorrência do contato da peça com algum corpo abrasivo externo,
limitando-se a acostar e-mails trocados entre seus funcionários, f. 68 e f. 94/99, o que
não é suficiente para atestar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito
autoral, devendo ser consignado que o Juízo possibilitou às Rés a especificação das
provas, f. 115, porém, quedaram-se inertes.

A referida documentação, na verdade, apenas confirma que a cobertura da garantia
então  vigente  foi  negada  tanto  pela  vendedora  do  bem  (Jodiesel)  como  pela



Assistência Técnica (Gama), ensejando a compra de uma nova turbina para o devido
aparelhamento do automóvel.

Partindo  dessa  premissa,  resta  evidenciada  a  responsabilidade  da  vendedora  pelo
vício do produto (art. 18, do CDC) e da Assistência Técnica em razão da prestação
do serviço com informações insuficientes e inadequadas (art. 14, do CDC), motivo
pelo qual deve ser mantida a Sentença que reconheceu os danos materiais oriundos
da compra da nova peça e os danos morais pelos transtornos gerados com a negativa
da  garantia,  devendo  ser  destacado,  por  outro  lado,  que  o  Autor,  por  ser  firma
individual, confunde-se com a pessoa física que a constituiu, podendo sofrer os danos
caracterizados nestes autos.

Pretende  a  Embargante,  na  verdade,  rediscutir  o  mérito  expressamente
decidido, providência vedada nesta estreita via recursal1.

Posto  isso,  considerando  que  os  Embargos  de  Declaração  foram
interpostos com o intuito de rediscutir a matéria, rejeito-os, mantendo incólume
o Acórdão impugnado.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 de dezembro de
2016,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator, o Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho)  e  o Exmo.  Des.  João Alves  da Silva.
Presente à sessão a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora
de Justiça.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ART.  535  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA  DE  VÍCIOS.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE
EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Nos termos do art. 535 do CPC, os embargos
de  declaração apenas são  cabíveis  quando constar  no julgamento  obscuridade  ou contradição ou
quando o julgador for omisso na análise de algum ponto. Admite-se, por construção jurisprudencial,
também a interposição de aclaratórios para a correção de erro material. 2. "A omissão a ser sanada
por meio dos embargos declaratórios é aquela existente em face dos pontos em relação aos quais está
o julgador obrigado a responder;  enquanto a contradição que deveria ser arguida seria a presente
internamente no texto do aresto embargado, e não entre este e o acórdão recorrido. Já a obscuridade
passível de correção é a que se detecta no texto do decisum, referente à falta de clareza, o que não se
constata na espécie."(EDcl no AgRg no REsp 1.222.863/PE, Rel. Ministro castro Meira, Segunda
Turma,  DJe 13/6/2011).  3.  Embargos manejados com nítido caráter  infringente,  onde se objetiva
rediscutir a  causa já  devidamente decidida.  4.  Embargos de declaração rejeitados (STJ,  EDcl  no
AgRg  no  AREsp  94.437/PR,  Rel.  Ministro  Luis  Felipe  Salomão,  Quarta  Turma,  julgado  em
26/06/2012, DJe 29/06/2012).]


