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EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA
NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO
DOS ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
EM  SEDE  DE  EMBARGOS.  RECURSO  MERAMENTE  PROTELATÓRIO.
REJEIÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração que, a pretexto de sanar inexistente contradição ou
omissão, instauram nova discussão a respeito de matéria expressa e coerentemente
decidida pelo Acórdão embargado hão de ser rejeitados. 

2.  Fundamentando a decisão de forma clara  e  suficiente,  não está  o  magistrado
obrigado a se pronunciar sobre todas as teses e dispositivos legais suscitados pelo
recorrente. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos
Declaratórios  na  Apelação Cível  n.º  0036716-63.2011.815.2001,  em que figuram
como Embargante Jhosué Ayron Cardozo da Silva, representado por sua genitora
Maria  Adeilde  Cardozo  da  Silva, e  como  Embargada  as  Lojas  Emanuelle
Confecções e Vestuário.

ACORDAM  os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em
conhecer os Embargos de Declaração e rejeitá-los.

VOTO.

Jhosué  Ayron  Cardozo  da  Silva,  representado  por  sua  genitora Maria
Adeilde Cardozo da Silva opôs  Embargos de Declaração contra o Acórdão, f.
207/209, que negou provimento à Apelação por ele interposta, mantendo a Sentença
prolatada  pelo Juízo da 16ª Vara Cível da Comarca desta Capital, f.  169/173, nos
autos  da  Ação  de  Reparação  por  Danos  Estéticos,  Morais  e  Materiais  por  ele
ajuizada em desfavor das Lojas Emanuelle Confecções e Vestuário,  que julgou
improcedente o pedido, ao fundamento de que o acidente ocorrido na escada rolante,
nas dependências da Embargada, que ocasionou o rompimento de tendões, a fratura
de três dedos e a amputação do dedo mínimo de seu pé direito, deu-se por culpa
exclusiva da vítima, em decorrência da quebra dos deveres de guarda, cuidado e



vigilância da genitora.

Em suas  razões  recursais,  f.  211/218, alegou que o Acórdão incorreu em
omissão, por supostamente não haver se pronunciado sobre o art. 14, do Código de
Defesa do Consumidor, o art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, bem como os
arts. 186, 187, 927 e 945, do Código Civil, e o art. 489, do Código de Processo
Civil/2015.

Repisou  os  argumentos  apresentados  na  Apelação,  sustentando  que  a
responsabilidade pelo acidente ocorrido deve ser imputada à Embargada, eis que, em
seu dizer, deixou de tomar as providências necessárias para evitá-lo, e que, por esse
motivo, deve indenizar os danos ocasionados.

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios para que seja corrigido o suposto
defeito indicado e, dando-lhes efeito modificativo, o Acórdão seja reformado e o
pedido julgado procedente.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Os Embargos de Declaração estão  previstos  no art.  1.022,  do CPC/2015,
possuindo como pressuposto a presença de omissão, contradição ou obscuridade na
Decisão embargada1.

O  Acórdão  embargado  enfrentou  de  forma  clara  e  coerente  as  questões
trazidas no Apelo, concluindo que o acidente que vitimou o Embargante se deu por
descuido  com  relação  ao  dever  de  vigilância  que  compete  aos  pais  e  que  a
responsabilidade não pode ser transferida ao Estabelecimento Comercial, consoante
se verifica do seguinte excerto:

É certo  que  incumbe  ao  fornecedor  do  serviço  prestar  ao  consumidor  as
informações  sobre  os  riscos  dos  serviços  prestados,  que  devem  ser  claras  e
adequadas a quem se dirigem, sobretudo quando o alerta se refere a risco de vida,
de saúde e de segurança, segundo o art. 6º, incisos I e III, do Código de Defesa do
Consumidor. 

No  caso  específico  destes  autos,  contudo,  não  há  como  transferir  a
responsabilidade ao estabelecimento comercial, diante da impossibilidade de se
lhe exigir o dever de vigilância sobre cada uma das pessoas que lá transitam,
mormente  quando  comprova  a  existência  de  sinalização  com  indicações
ostensivas  quanto  aos  riscos  de  utilização  da  escada  rolante,  sobretudo  por
crianças desacompanhadas, f. 75/85, bem como que o equipamento se encontrava
em perfeitas condições de uso, com manutenção recente, f. 86/93.

Trata-se de exigência inviável, posto que nem mesmo a adoção de medidas de
segurança – como câmeras de segurança e funcionários dedicados exclusivamente
para tanto – seria suficiente para vigiar permanentemente todo o ambiente de uma

1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.



loja, atentando para cada um dos clientes que ali se encontram simultaneamente,
ultrapassando o  dever  anexo de  segurança  decorrente  da  relação  de  consumo
entabulada entre as partes.

O infortúnio  ocorreu,  em verdade,  por  descuido  com relação  ao  dever  de
vigilância que compete aos pais e não pode ser transferido para a Apelada.

Ausente, portanto, o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo Apelante e
uma  conduta  imputável  à  Apelada,  pelo  que  não  há  que  se  falar  em
responsabilidade civil,  ante a excludente prevista  no art.  14, §3º,  II,  do CDC,
entendimento consonante com a jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios
em casos semelhantes.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, posto que o Acórdão fez referência
expressa  aos  precedentes  jurisprudenciais  recentes  que  solidificaram  a  tese
adotada,  não  havendo  necessidade  de  remissão  genérica  a  todo  e  qualquer
dispositivo constitucional ou legal que diga respeito,  direta ou indiretamente,  à
matéria posta em discussão.

Vislumbra-se, ao revés, nítida intenção de rediscussão do mérito expressa e
coerentemente  decidido,  em patente  desconformidade  com incisos  I  e  II  do  art.
1.022 do Código de Processo Civil/2015.

Posto  isso,  considerando  que  os  Embargos  de  Declaração  foram
interpostos apenas para ensejar a rediscussão da matéria, rejeito-os.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


