
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração na Apelação nº 0000863-64.2013.815.1211
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Embargante: Cristiano Bruno Burkhardt
Advogados : Ianco Cordeiro - OAB/PB nº 11.383 e outros
Embargada : Multilaser Industrial LTDA
Advogado  : Fernando José Garcia – OAB/PB nº 134.719

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE 
OMISSÃO.  VÍCIO  INEXISTENTE.  MATÉRIAS 
DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO DECISÓRIO. 
PRETENSÃO  DE  REEXAME.  IMPOSSIBILIDADE 
PELO MEIO ESCOLHIDO. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas 
nos  casos  de obscuridade,  contradição ou omissão, 
ou,  ainda,  para  corrigir  erro  material,  não  se 
prestando ao reexame do julgado.

-  Não  há  que  se  falar  em  omissão  quando 
enfrentados todos os pontos necessários ao deslinde 
da controvérsia.

- Se a parte dissente tão somente dos fundamentos 
narrados  no  decisum combatido,  deve  se  valer  do 
recurso adequado para impugná-lo, não se prestando 
os embargos declaratórios para tal finalidade.

Embargos de Declaração na Apelação nº 0000863-64.2013.815.1211                                                                                                      1



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.

Cristiano  Bruno  Burkhardt opôs  Embargos  de 
Declaração, fls. 205/208, contra o acórdão de fls. 195/203, que, por votação unânime, 
concedeu  provimento  à  Apelação,  condenando  a  Multilaser  Industrial  Ltda em 
danos morais, na ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões, o recorrente aduz, em resumo, ter 
sido o acórdão embargado omisso,  porquanto  não houve manifestação acerca  da 
condenação  da  vencida  ao  pagamento  dos  honorários  sucumbenciais,  tampouco 
tratou a respeito da incidência dos juros e correção monetária sobre o valor fixado a 
título de danos morais.  Nesse panorama, requer o cômputo dos juros de mora a 
partir da citação, e da correção monetária, a contar do evento danoso, fixando ainda 
os honorários advocatícios em favor do embargante, no patamar de 20%.

Contrarrazões não ofertadas, fl. 211.

É o RELATÓRIO.

VOTO 

De início, é oportuno esclarecer que, nos moldes dos 
incisos I, II e III, do art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de 
declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, 
para  suprir  omissão  de  ponto  ou  questão  sobre  o  qual  o  juiz,  de  ofício  ou  a 
requerimento, devia se pronunciar, ou, ainda, para corrigir erro material.

No  caso  dos  autos,  o  embargante  alega  ter  sido  o 
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acórdão impugnado omisso, ao fundamento de que não houve manifestação acerca 
da  condenação  da  vencida  ao  pagamento  dos  honorários  sucumbenciais,  sequer 
tratou a respeito da incidência dos juros e correção monetária sobre o valor fixado a 
título de danos morais

Todavia, em que pese a argumentação do insurgente, 
inexiste omissão alguma a ser sanada, porquanto todas as questões necessárias ao 
desate da controvérsia foram enfrentadas, inclusive com manifestação expressa sobre 
os temas apontados pelo recorrente, no caso, fixação dos honorários sucumbenciais e 
forma de incidência dos juros e correção monetária, consoante se vê dos excertos do 
acórdão impugnando que abaixo reproduzo:

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  À 
APELAÇÃO, no sentido de arbitrar os danos morais 
em  R$ 3.000,00 (três  mil  reais),  corrigidos  a  partir 
desta  data,  nos  termos  da    Súmula  nº  362  do  STJ,   
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar 
da citação.
Por  conseguinte,  condeno  a  demandada  ao 
pagamento  das  custas  e  honorários  advocatícios, 
estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), o que se 
faz com observância ao disposto no art. 20, § 3º, do 
Código de Processo Civil. - grifei.

Percebe-se,  assim,  inexistir  omissão  alguma  a  ser 
sanada.

Em  verdade,  as  alegações  de  ausência  de 
pronunciamento sobre os honorários advocatícios, bem como imposição de juros de 
mora  e  correção  monetária  revelam  claramente  a  intenção  do  embargante  de 
reexaminar  a  matéria  e  obter  novo  pronunciamento  em  seu  favor,  o  que  é 
inadmissível em sede de embargos de declaração.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS 
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DECLARATÓRIOS.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes, 
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 14 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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