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ACÓRDÃO
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Origem : 3ª Vara da Comarca de Cabedelo
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
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Advogados :  João Brito  de  Gois  Filho OAB/PB nº  11.822  e  Bruno  Campos  Lira

OAB/PB nº 16.871
Embargada : Antônia Anna das Neves
Advogados  : Luís Paulo Bezerra Rodrigues OAB/PB nº 16.302 e Vanessa Cristina de

Morais Ribeiro OAB/PB nº 9.534
Embargada  : Chery Brasil Importação, Fabricação e Distribuição de Veículos Ltda
Advogados : Roberto de Carvalho Bandiera Júnior OAB/SP 97.904 e Viviane Feijó

Simões OAB/SP nº 198.601

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
PRETENSÃO  REEXAME  DA  MATÉRIA
APRECIADA.  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.
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-  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.

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.

Dias  Neto  Import  Car  Ltda opôs  Embargos  de
Declaração, fls. 390/394, contra o acórdão de fls. 366/388, que, por votação unânime,
negou  provimento  às  Apelações interpostas,  mantendo-se,  por  conseguinte,
inalterada a sentença.

Em suas razões, a recorrente sustenta, em resumo, a
não comprovação dos alegados danos materiais e morais, bem ainda a inexistência de
pedido de indenização,  em separado,  por violação a honra da embargada.  Aduz,
outrossim, ser necessário pronunciamento expresso acerca dos arts. 186, 927 e 944, do
Código Civil, assim como dos arts. 373 e 141, do Novo Código de Processo Civil. 

Desnecessária a intimação para contrarrazões.

É o RELATÓRIO.

VOTO 

De início, é oportuno esclarecer que, nos moldes dos
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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, a parte embargante alega,  a um,
não comprovação dos danos materiais e morais,  a dois,  inexistência de pedido de
indenização, em separado, por violação à honra da embargada, a três, a necessidade
de pronunciamento expresso acerca dos arts. 186, 927 e 944, do Código Civil, bem
como  dos  arts.  373  e  141,  do  Novo  Código  de  Processo  Civil,  tudo,  segundo  a
insurgente, com o intento de suprir as omissões apontadas nos aclaratórios.

Todavia, em que pese a argumentação da insurgente,
inexiste omissão alguma a ser sanada, porquanto todas as questões necessárias ao
desate da controvérsia foram enfrentadas, inclusive com manifestação expressa sobre
os dispositivos legais apontados pela recorrente, no caso, arts. 333 e 460, do Código
de Processo Civil  de 1973, reproduzidos nos arts.  373 e 171,  do Novo Código de
Processo Civil, e arts. 186 e 927, do Código Civil, consoante se vê dos excertos do
acórdão impugnando que abaixo reproduzo:

De igual forma, não deve ser acolhida a alegação de
nulidade  da  sentença, no  aspecto  concernente  a
condenação  por  danos  morais,  em  separado,  da
demandada Dias Neto Import Car Ltda.
Isso porque, analisando a peça vestibular, percebe-se
que  a  autora  pretende  ser  indenizada  não  apenas
pelos  danos decorrentes  dos  defeitos  de  fabricação
do veículo e da má prestação dos serviços ofertados
pela  concessionária,  mas,  também,  em  razão  das
o  fensas  pessoais  de que foi  vítima,  ofensas  essas  
praticadas  pelo  proprietário  da  segunda
demandada. 
Ora, sabe-se que a validade da sentença está atrelada
à  observância  do  princípio  da  correlação  com  a
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demanda.  Assim,  o  julgador,  ao  decidir  a
controvérsia  posta  em  debate,  deverá  ater-se  à
pretensão  formulada  em  juízo,  sendo-lhe  defeso
decidir aquém (citra), fora (extra) ou além (ultra) do
que for disputado, conforme estatuem os arts. 128 e
460, ambos do Diploma Processual.
No caso dos autos, vê-se que o Juiz a quo, ao imputar
apenas  à  concessionária  o  dever  de  indenizar  os
danos decorrentes das ofensas pessoais direcionadas
à  autora,  considerou  as  circunstâncias  fáticas
narradas  e  o  pedido  de  indenização  formulado  na
inicial.
(...)
Sabe-se  que,  nos  termos  do art.  186  c/c  o  art.  927,
ambos  do  Código  Civil,  para  que haja  o  dever  de
indenizar, imprescindível a presença, simultânea, dos
pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, a
saber,  o  ato ilícito,  o dano e o nexo causal  entre a
conduta e o dano existente. Em outras palavras, “De
acordo com os artigos 186 e 927, ambos do Código
Civil,  para  que  se  possa  aferir  se  há  o  dever  de
indenizar, alguns elementos são importantes: ação ou
omissão  do  agente,  dano  sofrido  pela  vítima  e
relação  de  causalidade  entre  ambos.”  (TJPB;  APL
0026783-90.2009.815.0011;  Segunda  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  João Batista  Barbosa;
DJPB 20/10/2014; Pág. 13).
(...)
De outra sorte, oportuno esclarecer que a inversão do
ônus da prova em favor da parte hipossuficiente não
a desobriga de atender à regra disposta no art. 333, I,
do  Código  de  Processo  Civil,  já  que  parte
promovente/consumidora  deve  demonstrar,  de
maneira  razoável,  a  verossimilhança  das  suas
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alegações. 
Nessa ordem de ideias, entendo que a parte autora
comprovou,  conforme  exigência  do  art.  333,  I,  do
Código de Processo Civil, o fato constitutivo do seu
direito, cabendo às rés, portanto, a demonstração de
fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito
vindicado, o que não se verifica na espécie.

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

Em  verdade,  a  alegação  de  não  comprovação  dos
danos morais e materiais revela claramente a intenção da 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
DECLARATÓRIOS.

É o VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
João Alves da Silva (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator)
e  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  de  Direito  convocado  em  substituição  ao
Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

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 31 de maio de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
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                              Relator
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