
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  DOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO N° 0001657-33.2012.815.0011.
Origem : 10ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Embargante : Dubai Automóveis Ltda.
Advogados : Paulo Guedes Pereira (OAB/PB 6.857);

            Clóvis Souto Guimarães Júnior (OAB/PB 16.354) e
  Ingrid Maria Vilar de Carvalho (OAB/PB 22.337).

Embargado : Só Veículos (Manoel Messias Barbosa Vieira - FI).
Advogado : Jolbeer Cristhian Barbosa Amorim (OAB/PB 13.971).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBAR-
GOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO  E  CON-
TRADIÇÃO.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO  DOS
VÍCIOS APONTADOS.  PROPÓSITO  DE
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  APRECIADA.
OPOSIÇÃO  DE  RECURSO  ACLARATÓRIO
COM NOTÓRIO  PROPÓSITO
PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA NA
FORMA  DO  ART.  1.026,  §2º,  DO  NOVO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO DO  DECISUM.
REJEIÇÃO. 

-  Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos  casos  de  obscuridade,  contradição  ou  omissão,
não se prestando ao reexame do julgado e inexistindo
quaisquer destas hipóteses, impõe-se a sua rejeição.

- A contradição que enseja embargos de declaração é
aquela eventualmente existente entre as proposições e
a conclusão do acórdão, e não se configura se a con-
clusão do acórdão está em plena correlação com suas
premissas.

- Verificando-se que o acórdão embargado solucionou
o  segundo recurso aclaratório oposto, apreciando as
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questões suscitadas no caderno processual de forma
devidamente fundamentada, após pormenorizada aná-
lise  fática e jurídica dos dados constantes nos autos,
não há que se cogitar em falha que possa ser sanada
por meio de embargos de declaração.

- “Considerando que os embargos declaratórios ver-
tentes são os segundos opostos pela ora embargante,
veiculando temas já  decididos  anteriormente,  resta
evidenciado  o  intuito  manifestamente  infringente  e
protelatório, a ensejar a aplicação da multa prevista
no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015”. (STJ/EDcl nos
EDcl no AgRg no REsp 1103665/MG, Rel. Ministro
SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA TURMA,  julgado
em 20/09/2016, DJe 10/10/2016)

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  rejeitar  os
embargos e aplicar multa, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  dos  Embargos  de
Declaração (fls. 230/243) opostos pela Dubai Automóveis Ltda, desafiando
os  termos  do  acórdão  (fls. 222/228),  o  qual  de  rejeitou  os  embargos
declaratórios opostos pelo ora embargante.

Aduz  o recorrente a  existência  de  vício  no  julgado,  eis  que
incorreu  em  omissão  e  contradição,  destacando  o  prequestionamento  da
matéria.  Para  tanto,  afirma  que  incabível  “a  responsabilização  civil  da
Embargante/Promovida,  mesmo com a restituição futura do valor  por  ela
desembolsado, principalmente quando esta não pode ser garantida”. Sustenta
que  encerrou  definitivamente  suas  atividades  e  encontra-se  bastante
assoberbada pelos crescentes débitos decorrentes da relação contratual com as
fabricantes e distribuidoras Kia Motors do Brasil, Brazil Trading Ltda e KMB
Distribuidora Ltda.

Em seguida, enfatiza que, diante da sua situação financeira, não
se mostra crível, do ponto de vista prático-processual, a determinação judicial
de  ressarcimento  do  valor  de  R$  27.000,00,  quando  se  reconheceu  a
responsabilidade  dos  litisdenunciados  em  ressarcirem  integralmente  a
embargante e diante da impossibilidade de pagamento por parte desta. 

Afirma que deveria ser excluído da lide, tendo em vista que o
ônus  incidente  sobre  o  veículo  não adveio  da  sua  atuação dolosa,  mas  da
execução fiscal  promovida  em face  dos  litisdenunciados.  Discorre  sobre  a
contradição  no  julgado,  eis  que  condena  o  embargante  ao  pagamento  de
indenização por danos morais e, em seguida, os litisdenunciados à restituição
integral deste mesmo valor.
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Doravante,  destaca  o  descabimento  da  responsabilidade
solidária, sendo, na verdade, exclusiva dos litisdenunciados, reconhecendo-se,
mesmo que implicitamente, a ausência de ato ilícito e o nexo de causalidade.

Pontua que os litisdenunciados reconheceram toda e qualquer
responsabilidade  sobre  o  bem,  o  que  demonstra  que  os  mesmos  também
responderiam pela  evicção,  por terem prévio conhecimento da restrição do
veículo  já  existente  desde  29/09/2010,  de  modo  que  não  pode  admitir  a
responsabilidade do embargante, sob pena de beneficiar a má-fé perpetrada
pelos litisdenunciados. 

Obtempera que estamos diante de cláusula expressa de exclusão
da evicção, de acordo com o art. 448, do Código Civil, ressaltando a boa-fé
contratual e a função social do contrato. Argui que realizou consulta no sítio
eletrônico  do  Detran/CE  e  não  constava  restrição  referente  à  mudança  de
propriedade do veículo, o que demonstra sua boa-fé no momento da realização
do negócio jurídico. Por fim, afirma que, caso seja mantida a condenação,
deverá ser reduzido a quantum indenizatório a título de danos materiais para o
valor de mercado do veículo.

Embora devidamente intimada, a parte embargada não ofertou
contrarrazões (fls. 245).

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.

Nos termos do art. 1022 do Novo Código de Processo Civil, são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade,  contradição, omissão  ou erro material. Desse modo, pressupõe
para  sua  interposição,  por  exemplo,  a  falta  de  clareza  na  redação  e  a
possibilidade  de  eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.
Permite-se, assim, através deste recurso, aclarar-se o texto, de forma a que seja
amplamente entendido o respectivo teor.

Neste  ínterim,  é  de  se  ressaltar a  apreciação  do  pedido  de
prequestionamento  vincula-se  ao  preenchimento  de  um  dos  pressupostos
específicos dos aclaratórios, quais sejam, a existência de omissão, obscuridade
ou contradição, o que não se verificou no caso em comento.

Sobre o tema, inclusive quando a pretensa manifestação visa
recair em matéria constitucional, o Superior Tribunal de Justiça já pontificou
ser incabível o aclaratório, especialmente quando a controvérsia foi dirimida
de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado, como é o
caso dos autos. Confira-se o aresto em questão:

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  PREQUESTIONAMENTO
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DEMATÉRIA  CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração são
cabíveis  somente  para  sanar omissão,  obscuridade
ou  contradição  contida  no  julgado.  Caso  não  se
configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser
rejeitados,  sob  pena  de  se  rediscutir  questão  de
mérito já decidida. 2. A controvérsia - incidência dos
índices deflacionários – foi dirimida de forma clara,
expressa e em acórdão devidamente fundamentado.
3.  São  impróprios  os  aclaratórios  que  têm  por
objetivo  a  discussão  de  matéria  de  fundo
constitucional com o fim de prequestionamento, para
interposição futura de recurso extraordinário. (...) 5.
Embargos de declaração rejeitados.
(STJ  -  EDcl  no  AgRg  no  REsp:  1356879  RS
2012/0255532-9,  Relator:  Ministro  CASTRO
MEIRA,  Data  de  Julgamento:  02/04/2013,  T2  -
SEGUNDA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
09/04/2013).

Pois bem, no caso dos autos, apesar de o embargante afirmar a
existência de contradição e omissão no julgado, em verdade, apenas apresenta
inconformismo  quanto  ao  teor  do  julgado  colegiado  devida  e
fundamentadamente proferido,  tendo a Segunda Câmara Cível deste Colendo
Tribunal decidido, à unanimidade, pela rejeição dos embargos declaratórios.

Pela  leitura  atenta  dos  embargos  declaratórios  anteriormente
opostos e rejeitados, verifica-se que o ora embargante, praticamente, apresenta
os  mesmos  argumentos,  o  que demonstra  sua  insatisfação  reiterada  com o
julgado e intuito de modificar, a todo custo, o entendimento adotado por esta
Corte de Justiça para o caso posto em análise. 

O que vislumbra-se, na hipótese, é a solução da lide de forma
devidamente fundamentada, com a análise das questões postas pelas partes e
em  estrita  consonância  aos  elementos  constantes  nos  autos  e  a  legislação
aplicável ao caso, não havendo que se cogitar em falha que possa ser sanada
por meio de reiteração de embargos de declaração.

Ora,  já  ficou  devidamente  demonstrada  e  reconhecida  a
responsabilidade civil da empresa embargante pela evicção, não havendo que
se falar em sua exclusão da lide, até mesmo porque a denunciação à lide é um
instituto  previsto  nas  normas  processuais  e  já  houve  o  reconhecimento  da
responsabilidade  civil  dos  litisdenunciados.  O  fato  de  ser  reconhecida  a
denunciação  à  lide  não  afasta  a  responsabilidade  da  empresa  embargante,
mesmo que esteja passando por dificuldades financeiras.

Os questionamentos quanto à ausência de cláusula expressa de
exclusão  da  evicção,  ao  valor  da  indenização  por  danos  materiais,  à
inexistência  de  prévia  consulta  no  site  do  Detran/CE  e  no  RenaJud,  à
responsabilização  exclusiva  dos  litisdenunciados já  foram  devidamente
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analisados no julgado de forma clara e fundamentada, de modo que não há que
se falar em contradição ou omissão.

Na  verdade,  a  finalidade  do  recorrente  é  a modificação  do
julgado, o que não é permitido por meio de embargos declaratórios.

Nesse diapasão, vislumbro que não há omissão, obscuridade ou
contradição  no  julgado,  não  sendo  cabíveis,  portanto,  os  embargos  de
declaração,  ainda  que  com a  finalidade  de  prequestionamento,  conforme o
entendimento desta Corte de Justiça, veja-se:

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  MERA
REDISCUSSÃO  DO  JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO  DOS
ACLARATÓRIOS.  -  Os  embargos  de  declaração
consubstanciam  recurso  de  integração,  não  se
prestando para reexame da matéria. Não havendo
omissão,  obscuridade  ou  contradição  no  julgado,
não são cabíveis os embargos de declaração, mesmo
que  tenham  finalidade  específica  de
prequestionamento. - 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.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00001615220108150491,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA, j. em
22-09-2015) - (grifo nosso). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.  VÍCIO  NÃO  CARACTERIZADO.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  PRETENSÃO
PREJUDICADA.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.
REJEIÇÃO. 
Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade, contradição ou omissão,
não se prestando ao reexame do julgado e inexistin-
do quaisquer das hipóteses justificadoras do expedi-
ente, impõe-se a sua rejeição. Nem mesmo para fins
de prequestionamento se pode desejar repisar os ar-
gumentos, os quais restaram repelidos pela funda-
mentação desenvolvida na decisão. Não é encargo
do julgador manifestar-se sobre todos os fundamen-
tos legais indicados pelas partes, nem mesmo para
fins de prequestionamento, bastando ser motivada a
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prestação jurisdicional, com a indicação das bases
legais que dão suporte a sua decisão. Se a parte dis-
sente dos fundamentos narrados no decisum comba-
tido, deve ela valer-se do recurso adequado para im-
pugná-lo, não se prestando os embargos declaratóri-
os  para  tal  finalidade”.  (TJPB;  Rec.
058.2011.000168-0/003; Quarta Câmara Especializa-
da Cível;  Rel.  Des.  Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho; DJPB 02/10/2013; Pág. 15)- (grifo nosso). 

No mais, como é cediço, com o advento do Novo Código de
Processo  Civil,  os  mecanismos  do  legislador  para  evitar  a  oposição
indiscriminada de embargos de declaração – especialmente quando revelam
tão  somente  o  propósito  de  rediscussão  da  matéria  e,  via  oblíqua,  o
retardamento do fim da efetivação da solução judicial à demanda –, consagrou
regramento  especificamente  voltado para a  reiteração de  interposição desta
espécie recursal, consoante se extrai de seu art. 1.026, in verbis:

“Art.  1.026.  Os  embargos  de  declaração  não
possuem  efeito  suspensivo  e  interrompem  o  prazo
para a interposição de recurso.

§1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada
poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se
demonstrada  a  probabilidade  de  provimento  do
recurso  ou,  sendo  relevante  a  fundamentação,  se
houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§2º  Quando  manifestamente  protelatórios os
embargos  de  declaração,  o  juiz  ou  o  tribunal,  em
decisão  fundamentada,  condenará  o  embargante  a
pagar ao embargado multa não excedente a dois por
cento sobre o valor atualizado da causa.

§3º  Na  reiteração  de  embargos  de  declaração
manifestamente protelatórios, a multa será elevada a
até dez por cento sobre o valor atualizado da causa,
e  a  interposição  de  qualquer  recurso  ficará
condicionada ao depósito prévio do valor da multa,
à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de
gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§4º  Não  serão  admitidos novos  embargos  de
declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido
considerados protelatórios”. (grifo nosso).

Sobre  o  caráter  protelatório  de  embargos dos embargos,  que
apenas revelam seu inconformismo, indicando supostos vícios processuais no
acórdão impugnado pelos primeiros aclaratórios, confira-se a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:
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“RECURSO  FUNDADO  NO  NOVO  CPC/2015.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA
DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC/2015.  PREQUESTIONAMENTO  DE
DISPOSITIVOS  CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.  CARÁTER  INFRINGENTE  E
PROTELATÓRIO.  APLICAÇÃO  DA  MULTA
PREVISTA NO ARTIGO 1.022, § 2º, DO CPC/2015.
1.  O  Plenário  do  STJ,  na  sessão  de  09.03.2016,
definiu que o regime recursal será determinado pela
data  da  publicação  da  decisão  impugnada
(Enunciado Administrativo n. 2/STJ). Logo, no caso,
aplica-se  o  Novo  CPC/2015.  2.  De  acordo  com a
norma prevista no artigo 1.022 do CPC/2015,  são
cabíveis  embargos  de  declaração nas  hipóteses  de
obscuridade,  contradição,  omissão  da  decisão
recorrida  ou  erro  material.  3.  No  caso,  não  se
verifica  a  existência  de  quaisquer  das  deficiências
em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e
decidiu,  de maneira integral e com fundamentação
suficiente,  toda a controvérsia posta no recurso. 4.
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que
para  fins  de  prequestionamento,  examinar  na  via
especial  suposta  violação  a  dispositivos
constitucionais,  sob  pena  de  usurpação  da
competência  do  Supremo  Tribunal  Federal.  5.
Considerando  que  os  embargos  declaratórios
vertentes  são  os  segundos  opostos  pela  ora
embargante,  veiculando  temas  já  decididos
anteriormente,  resta  evidenciado  o  intuito
manifestamente infringente e protelatório, a ensejar
a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026
do CPC/2015. 6. Embargos de declaração rejeitados,
com imposição de multa”.  (STJ/EDcl nos  EDcl  no
AgRg no REsp 1103665/MG, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
20/09/2016, DJe 10/10/2016). (grifo nosso).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.   INEXISTÊNCIA   DE   QUAISQUER
DOS   VÍCIOS  DO  ART.  1.022  DO  CPC/15.
REDISCUSSÃO   DO  PANO  DE  FUNDO  DA
CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO  DE
AFASTAMENTO DO ÓBICE SUMULAR N. 07/STJ.
REJULGAMENTO  DA  CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.  CARÁTER
PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2.º,  DO CPC/15.
MULTA  DE  1%  (UM  POR  CENTO)  SOBRE  O
VALOR ATUALIZADO DA CAUSA ACLARATÓRIOS
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REJEITADOS.  (STJ/EDcl  no  AgRg  no  AREsp
732.572/SP,  Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
01/09/2016, DJe 09/09/2016). (grifo nosso).

“DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  SEGUNDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE
ARGUMENTOS  DOS  PRIMEIROS  EMBARGOS.
INVIABILIDADE.  INDICAÇÃO  DE  NOVO  VÍCIO
(OMISSÃO)  MAS  REFERENTE  AO  PRIMEIRO
ACÓRDÃO  EMBARGADO.  IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO  DO  DIREITO  DE  RECORRER.
RECONHECIMENTO  DO  INTUITO
PROTELATÓRIO. COMINAÇÃO DE MULTA. 
1. Configura-se a preclusão do direito de recorrer no
caso  de  segundos  embargos  de  declaração  que
reiteram as razões dos primeiros embargos ou que
indicam  novo  vício  processual  no  acórdão
impugnado pelos primeiros aclaratórios.
2.  Os  segundos  embargos  de  declaração  assim
deduzidos  constituem  prática  processual  abusiva
passível de sanção processual de multa.
3.  Embargos  de  declaração  rejeitados.  Cominação
de multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o
valor da causa,  a ser paga pelos Embargantes em
favor do Embargado”.
(STJ  -  EDcl  nos  EDcl  no  REsp:  1239055  MS
2011/0038438-6,  Relator:  Ministro  MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  Data  de  Julgamento:
03/09/2013,   T2  -  SEGUNDA TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 11/09/2013).

Nesse contexto, não havendo vício embargável no Acórdão que
resolveu os primeiros embargos de declaração, há de ser rejeitado o segundo
recurso  aclaratório,  devendo-se,  ainda,  aplicar  a  multa  pelo  caráter
protelatório,  diante  do  nítido propósito  de  procrastinação e  da  tentativa  de
modificação do entendimento esposado, com a rediscussão do pano de fundo
da controvérsia.

Por  tudo o que  foi  exposto,  inexistindo qualquer  vício a  ser
sanado  na  decisão  combatida,  não  merecem  ser  acolhidos  os  presentes
embargos  não havendo outro caminho a trilhar a não ser manter a  decisão
recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS e APLICO A MULTA ao embargante de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.  1.026, §2º, do
Novo Código de Processo Civil. 

É COMO VOTO.  
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Presidiu a  sessão o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo.
Des. Luís Silvio Ramalho Júnior.Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça. Sala de Sessões da Segunda
Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João
Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho 
Desembargador Relator
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