
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0013217-21.2009.815.2001
ORIGEM: Juízo da 16ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva 
EMBARGANTE: Elaine  Cristina  Figueiredo  da  Silva  (Adv.  André  Gomes 

Bronzeado)
01 EMBARGADO: AG Veículo Ltda (Adv. Alcides Magalhães de Souza) 
02  EMBARGADO:  HSBC  Bank  Brasil  S/A –  Banco  Múltiplo (Adv.  Fábio  R.  C. 

Montenegro) 
03 EMBARGADO: Brazmotors Veículos e Peças Ltda. (Adv. João Alberto da Cunha 

Filho)
04 EMBARGADO: Francisco Matias Neto (Adv. Luiz Fernandes Neto)

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
OMISSÃO.  CONTRADIÇÃO  E  OBSCURIDADE. 
INEXISTÊNCIA.  REEXAME  DA  MATÉRIA. 
IMPOSSIBILIDADE.  PREQUESTIONAMENTO. 
INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

-  Constatado  que  a  insurgência  do  embargante  não  diz 
respeito  a  eventual  vício  de  integração  do  acórdão 
impugnado, mas a interpretação que lhe foi desfavorável, é de 
rigor a rejeição dos aclaratórios.

-  O  STJ  “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).”

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos do 
voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 139.



RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra Acórdão de 
fls.  369/373 que negou provimento ao recurso apelatório aviado pela embargante, 
mantendo decisão de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformado  com  o  provimento  jurisdicional  a  quo,  o  polo 
promovente  opôs  recurso  de  integração,  sustentando  a  decisão  restou  omissa, 
repisando os argumentos expostos no recurso de apelação, no sentido de que após 
adquirir  o  veículo  junto  à  promovida  AG  Veículos,  ficou  esta  responsável  por 
providenciar a transferência da propriedade, de forma que a demora da ré ocasionou 
que houvesse o futuro bloqueio judicial junto ao bem.

Adiante,  afirma  que  há  contradição  no  julgado  quando 
reconhece que a inércia da promovente foi  decisiva para o incidente (bloqueio) e 
reconhece que há indícios que as anotações de transferência tenham sido realizadas 
por outra pessoa, em data posterior à assinatura da promovente.

Por fim, discorre acerca da inversão do ônus da prova em favor 
da autora, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios. 

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

Compulsando-se os autos,  penso que o recurso não deve ser 
acolhido, uma vez que não se destina a suprir omissão, contradição ou obscuridade 
na decisão  atacada,  mas  somente  rediscutir  matéria  que  versa  sobre  o  mérito  da 
demanda, o que é impossível na via estreita dos embargos de declaração.

A esse respeito, o artigo 535, do CPC, preceitua o seguinte:

“Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II  -  for  omitido  ponto  sobre  o  qual  devia  pronunciar-se  o  juiz  ou 
tribunal.”

À luz de tal raciocínio, adiante-se que não se detecta qualquer 
obscuridade ou contradição,  especialmente porquanto a  lide fora  dirimida com a 
devida e suficiente fundamentação.

Com efeito, vislumbra-se que a intenção de repisar o que já foi 
discutido anteriormente resta clara quando se verifica que os temas abordados já 
foram conhecidos quando do julgamento do apelo formulado pela promovente.



Na verdade, o que tenciona a embargante é a reapreciação do 
julgamento, vez que não lhe agradou o seu resultado final, o que, decididamente, não 
é possível através dessa estreita via. Nesse sentido, o STJ já decidiu que “constatado 
que a insurgência da embargante não diz respeito a eventual vício de integração do 
acórdão impugnado,  mas a interpretação que lhe foi  desfavorável,  é  de rigor  a 
rejeição dos aclaratórios.”1

Portanto, entendo que esta não é a via correta para se rediscutir 
uma  matéria,  pois  os  embargos  declaratórios  são  recursos  de  integração,  não  se 
prestando, como visto, para reanalisar o que já foi decidido no mérito processual.

Apenas  para  ilustrar  a  ausência  de  qualquer  dos  vícios 
autorizadores dos embargos declaratórios, transcrevo a respectiva análise na decisão 
embargada, que, inclusive, destaca julgados desta Corte sobre o tema:

“Colhe-se dos autos que a ora apelante moveu a presente demanda 
objetivando  o  cancelamento  do  contrato  de  financiamento,  bem 
como danos materiais e morais relacionada a aquisição de veículo 
Corsa Wind, ano 2000,  placa MNU-5935,  adquirido perante a AG 
Veículos, tendo também acionado a financeira HSBC Bank Brasil S/
A, Brazmotors Veículos e Peças Ltda e Francisco Matias Neto.

Relatou que  adquiriu  o  veículo  em 15  de  dezembro  de  2007  ao 
primeiro promovido, tendo efetuado o pagamento de R$ 6.000,00 
(seis mil reais) de sinal e o restante financiado perante o segundo 
promovido  e  que,  passado  alguns  meses,  descobriu  que  o  bem 
tinha um bloqueio junto ao Detran, em razão de penhora realizada 
pela Justiça Federal.

Narrou que realizou reparos no automóvel que totalizaram o valor 
de  R$  1.362,32,  bem  como  que  foi  apreendido  pela  Polícia 
Rodoviária Federal devido a atraso no licenciamento,  ocasionado 
pela não entrega dos documentos pela revenda.

Pugnou  pela  retirada  do  nome  no  cadastro  de  inadimplentes, 
suspensão  do  pagamento  das  parcelas  do  financiamento, 
determinação  ao  primeiro  promovido  para  que  efetue  o 
emplacamento  do  veículo,  retirando-o  do  pátio  da  Polícia 
Rodoviária Federal, pagamento de danos materiais e morais, bem 
como cancelamento definitivo do contrato de financiamento, com a 
devolução do valor recebido do contrato. 

Na  Sentença,  restou  acolhida  a  preliminar  para  declarar  a 
ilegitimidade  passiva  dos  promovidos  Brazmotors  e  Francisco 
Matias  Neto,  no  mais,  julgou-se  improcedente  a  demanda,  por 
reconhecer  que  no  momento  da  celebração  da  negociação  o 

1 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.



automóvel encontrava-se livre de qualquer restrição, não havendo 
retenção  dos  documentos,  sendo  de  responsabilidade  da 
adquirente do bem a transferência junto ao órgão competente.

Apesar  do  esforço  da  recorrente  em  tentar  comprovar  a 
responsabilidade da AG Veículos no evento narrado, adianto que 
não merece prosperar o apelo, devendo ser mantida a decisão que 
julgou improcedente a ação.

Com efeito, da análise detida dos documentos acostados aos autos, 
verifica-se que na data da negociação do automóvel, em 15/12/2007, 
não havia qualquer embaraço ou restrição sob o bem, outrossim 
não vislumbro qualquer prova no sentido de que a revenda tenha 
se  responsabilizado  em  realizar  a  transferência  de  propriedade 
junto  ao  órgão  de  transito  competente,  retido  ou  dificultado  o 
acesso da documentação para a devida transferência.

Cabe  de  bom  alvitre  ressaltar  que  não  há  obrigação  legal  da 
revenda transferir a propriedade do automóvel junto ao Detran/PB, 
cabendo à adquirente realizar o citado procedimento. 

Ademais, como o próprio magistrado de piso destacou na sentença, 
o  laudo  grafotécnico  acostado  às  fls.  267/287  conclui  que  as 
assinaturas daqueles documentos foram provenientes do punho da 
autora, enquanto que as anotações de transferência do veículo são 
provenientes de outro punho, todavia há indícios de que tenham 
sido realizadas em data posterior à assinatura da promovente. 

No  tocante  a  penhora  efetuada,  observa-se  que  a  mesma  foi 
realizada em 07 de fevereiro de 2008, conforme se observa à fl. 27, 
portanto cerca de seis meses após a compra do automóvel, restando 
evidente  que  a  mesma  somente  se  efetivou  no  nome  do  antigo 
proprietário,  devido  a  ausência  da  transferência  da  propriedade 
pela parte promovente.

Nesse diapasão, não havendo provas de que a revenda se obrigou a 
transferir, resta inconteste que a inércia da recorrente foi decisiva 
para o incidente narrado nos autos, não havendo que se falar em 
violação a seu direito,  e,  por  consequência,  em cancelamento do 
contrato  ou  acolhimento  do  pedido  de  condenação  por  danos 
materiais e morais. 

Assim, não laborou a recorrente/promovente comprovar os termos 
autorais, nos termos do art. 333, I, do CPC, como bem considerou o 
Magistrado a quo.

A esse respeito, é presente o seguinte julgado:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  RESPONSABILIDADE  CIVIL  -  AÇÃO 



PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C QUITAÇÃO DE CONTRATO E 
INDENIZATÓRIA  POR  DANOS  MORAIS  -  AUSÊNCIA  DE 
PROVAS EM RELAÇÃO ÀS TRATATIVAS REALIZADA ENTRE 
AS  PARTES  -  AUSÊNCIA  DE  PROVA  CONSTITUTIVA  DO 
DIREITO  ALEGADO  (ARTIGO  333,  INCISO  I  DO  CPC)- 
SENTENÇA  MANTIDA  -  RECURSO  CONHECIDO  E 
IMPROVIDO. (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1062126-6 - Dois Vizinhos 
- Rel.: Marcelo Gobbo Dalla Dea - Unânime - - J. 30.10.2014)

Assim, diante da ausência de prova dos fatos constitutivos do seu 
direito, ônus que incumbe ao autor, nos termos do art.  333, I,  do 
CPC, vê-se que não merece reparos a sentença recorrida.

Diante de tais considerações, entendo que a sentença de primeiro 
grau  mostra-se  irretocável,  razão  pela  qual  voto  pelo 
desprovimento do recurso. É como voto.”

Portanto, entendo que esta não é a via correta para se rediscutir 
a matéria, até porque a decisão atacada foi devidamente analisada e fundamentada. 
Nesse diapasão, salutar aduzir que a motivação contrária ao interesse da parte ou 
mesmo  omissa  em  relação  a  pontos  considerados  relevantes  ao  recorrente  não 
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios. Neste sentido é a decisão do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL  -EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NOS 
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -REDISCUSSÃO  DOS 
FUNDAMENTOS DO JULGADO - CONTRADIÇÃO OU ERRO DE 
FATO -NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, I e II, do 
CPC, se o acórdão decide, fundamentadamente, as questões essenciais 
ao julgamento da lide. 2. Os embargos de declaração não se prestam a 
rediscutir os fundamentos da decisão embargada.2

A seu turno, no tocante ao prequestionamento da matéria, o STJ 
“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)”.

Assim, creio que os aclaratórios têm a única e específica função 
de rediscutir a matéria, razão pela qual voto pela rejeição dos mesmos.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, rejeitar os embargos,  nos 

2 STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1012178 PR 2007/0287525-2. 2ª T. Rel. Min. Eliana Calmon. Dje 18/12/2009.



termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva. 
Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva,  o  Exmo.  Juiz 
Convocado Dr.  Ricardo Vital  de  Almeida (com jurisdição  plena para substituir  o 
Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira) e o Exmo. Des. Frederico Martinho 
da Nóbrega Coutinho.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas 
Dias Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 31 de maio de 2016.

João Pessoa, 02 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


	02 EMBARGADO: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo (Adv. Fábio R. C. Montenegro) 

