
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO   
Embargos de Declaração nº 0005460-29.2009.815.0011
Origem : 10ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Embargante  : Mercadinho Farias Ltda (Rede Compras II)
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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. TEMAS
SUSCITADOS.  INTUITO  DE  PROMOVER
REDISCUSSÃO.  VIA  INAPROPRIADA.
FINALIDADE  DE  PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.  VINCULAÇÃO  À
INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 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,  e,  não existindo
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.

-   Ainda  que  para  fins  de  prequestionamento,  os
embargos de declaração só podem ser admitidos se
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detectado na decisão algum dos vícios enumerados
no art. 1.022, do Código de Processo Civil, situação
na verificada no caso.

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.

Mercadinho Farias Ltda (Rede Compras II) interpôs
os vertentes  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,  fls.  161/167, combatendo o acórdão
de  fls.  152/159,  da  lavra  do  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho,  que, por votação unânime, negou provimento à  Apelação forcejada pelo
nominado  recorrente,  nos  autos  da  Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais  c/c
Pedido de Tutela Antecipada ingressada por Marcelo Diniz.

Em suas razões recursais, ao tempo em que defende o
cabimento dos aclaratórios,  alega que ocorrera  omissão no julgamento combatido
quanto  aos  seguintes  tópicos:  verossimilhança  das  assinaturas  apresentadas,  da
conclusão prévia do Juízo e do entendimento jurisprudencial a respeito de casos em
que apenas um perito poderia constatar a divergência; sobre a existência de cobrança
realizada  previamente e  a  consequente  ausência  de comunicação ao  apelante  e  a
respectiva  apresentação  de  boletim de  ocorrência.  Aduz  também a  existência  de
obscuridade, com a realização de prequestionamento no que tange a Súmula nº 385,
do Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito,  não  cabe  indenização  por  dano  moral,  quando  preexistente  legítima
inscrição, ressalvando o direito de cancelamento”. 

Contrarrazões desnecessárias. 

É o RELATÓRIO.

VOTO
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Os embargos de declaração prestam-se a viabilizar,
dentro  da  mesma relação  processual,  a  impugnação  de  qualquer  decisão judicial
eivada  de  obscuridade,  contradição  ou  omissão,  não  se  revestindo,  portanto,  de
características de revisão total do julgado, como só acontecer com os apelos cíveis. 

Isso  porque,  em  redação  reproduzida  pelo  Novo
Código de Processo Civil, nos moldes dos incisos I, II e III, do art. 1.022, 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.

Nesse  viés,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem
entendimento remansoso no sentido de inadmitir  embargos de declaração que se
proponham a rediscutir a matéria contrária aos interesses da embargante:

PROCESSUAL  PENAL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  AMBIGUIDADE,  OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO  OU  OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.  Ausente contradição,
obscuridade,  omissão  ou  ambiguidade,  são
rejeitados os embargos declaratórios, que não servem
à rediscussão do julgado. 2. A mera desconformidade
do embargante com a rejeição da tese que entende
cabível não caracteriza omissão, devendo ser atacada
pelo meio processual idôneo, e não pela via estreita
dos  embargos  de  declaração.  3.  Embargos  de
declaração  rejeitados. (STJ;  EDcl-EDcl-AREsp
870.017; Proc. 2016/0063146-0; MG; Sexta Turma; Rel.
Min. Nefi Cordeiro; DJE 13/06/2017).

E,
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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  INTERNO  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.  ART. 1.022
DO  NCPC.  OMISSÃO,  OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO  OU  ERRO  MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.  PRETENSÃO  DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO  PROTELATÓRIO.  IMPOSIÇÃO  DE
MULTA.  ART.  1.026,  §  2º,  DO  NCPC.  DECISÃO
MANTIDA.  1.  Aplicabilidade  do  NCPC  a  este
recurso ante os termos do Enunciado Administrativo
nº  3  aprovado  pelo  Plenário  do  STJ  na  sessão  de
9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento
no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir
de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de
inconformismo  ou  à  rediscussão  do  julgado  que
negou provimento  ao  agravo  interno  em razão  da
inviabilidade  do  agravo  em  Recurso  Especial
apresentado  em  desacordo  com  os  requisitos
preconizados pelo art. 544, § 4º, I, do CPC/73. 3. Em
virtude da rejeição dos presentes aclaratórios,  e da
anterior advertência em relação à aplicabilidade do
NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.026, §
2º,  do  NCPC,  no  percentual  de  2%  sobre  o  valor
atualizado  da  causa.  4.  Embargos  de  declaração
rejeitados,  com  imposição  de  multa.  (STJ;  EDcl-
AREsp  961.959;  Proc.  2016/0202363-8;  RJ;  Terceira
Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 12/06/2017) 

No mesmo caminhar, aresto deste Sodalício:
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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO,
OBSCURIDADE,  CONTRADIÇÃO  E  ERRO
MATERIAL.  PRETENSÃO  DE  MERA
REDISCUSSÃO  DO  JULGADO.  DESCABIMENTO.
REJEIÇÃO  DOS  EMBARGOS. Os  embargos  de
declaração  consubstanciam  recurso  de  integração,
não  se  prestando  para  reexame  da  matéria.  Não
havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro
material  no  julgado,  incabíveis  se  revelam  os
aclaratórios.  À  luz  da  Jurisprudência,  “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.  (TJPB;  EDcl
0097320-53.2012.815.2001;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva;
DJPB 22/05/2017; Pág. 13).

No  caso  dos  autos,  analisando  as  sublevações  do
reclamo, percebe-se que  Mercadinho Farias Ltda (Rede Compras II), em verdade,
não  se  conformou  com  a  fundamentação  da  decisão  contrária  às  suas  intenções
apelatórias e, de maneira infundada, lançou mão dos presentes embargos, alegando
omissão  no  julgado,  seja  pela  necessidade  de  exame  pericial  para  constatar  a
divergência na assinatura dos cheques, ou pela inércia do embargado em realizar
reclamação pela cobrança da dívida. 

Inadequada, como visto, a via eleita, máxime quando
no decisum vergastado tais argumentações já foram devidamente enfrentadas às fls.
156/157, senão vejamos:

(…)  No episódio, a recorrente agiu com negligência
ao  inserir  o  nome  do  eventual  consumidor  no
cadastro  de  restrição  ao  crédito,  sem se  cercar  dos
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cuidados  necessários,  caracterizando-se,  assim,  o
defeito na prestação de serviço.
Logo, restando incontroversa a negativação indevida
do  nome  da  autora,  por  não  ter  a  ré  provado
qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo
do direito alegado,  imperioso o reconhecimento na
falha na prestação do serviço e, como consequência, o
dever de indenizar.
Esse raciocínio não se desnatura com a alegação de
existência  de  inserções  anteriores  em  nome  de
Marcelo Diniz,  fls. 14/15,  sugerindo a aplicação da
Súmula nº 385, do Superior Tribunal de Justiça.
Isso  porque,  a  inscrição  do  nome  da  parte  em
cadastro desabonador ao crédito, de forma indevida,
constitui  causa  de  dano  moral  puro,  o  qual  não
depende da existência de reflexos patrimoniais nem
da prova dos incômodos sofridos. É que o cidadão
que tem, indevidamente, seu nome sujeito a restrição
em  órgãos  de  proteção  ao  crédito,  suporta
indiscutível constrangimento, ultrapassando a seara
de mero dissabor, tornando-se inquestionável o dano
moral,  o  qual  desafia  adequada  reparação,
porquanto, sem o conhecimento dos fatos à sua volta
e sem contribuir para a sua ocorrência,  é lesionado
nas esferas da honra objetiva e subjetiva,  mormente
quando,  diante  da  ocorrência  de  laudo  pericial
elabora por José de Santana Filho, a fim de examinar
as  fotocópias  apresentadas  pela  ora  insurgente,  de
fls. 26/27, dos autos, conclui-se o seguinte:
Face  ao  exposto,  baseado  nos  exames  realizados,
conclui  o  perito  que  as  assinaturas  apostas  nos
Documentos  Questionados  de  fls.  26/27  não
emanaram ação do punho escritor de Marcelo Dias,
fl. 63

Embargos de Declaração nº 0005460-29.2009.815.0011                                                                                                                                                                     6



Portanto,  tendo  a  decisão  impugnada  sido  clara  e
precisa quanto ao enfrentamento dos pontos indispensáveis ao desfecho do caso, não
vislumbro eiva alguma a ser sanada, notadamente quando se constata a intenção de
reavivar os termos fáticos da lide, sendo este, contudo, meio inapropriado.

De outra banda, a pretensão de prequestionamento,
requisito indispensável para se recorrer às instâncias superiores, a teor das Súmulas
nº  356  e  nº  282,  ambas  do  Supremo  Tribunal  Federal,  fica  condicionado  ao
reconhecimento das máculas dispostas no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

A respeito, a jurisprudência:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELO
CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO
DE  REEXAME  DA  MATÉRIA.
INADMISSIBILIDADE.  FINALIDADE  DE
PREQUESTIONAMENTO.  I  -  Para  a  oposição  de
embargos  declaratórios,  necessário  se  faz  a
observância das hipóteses previstas no art. 1.022, do
novo CPC. II - se o acórdão embargado não contém
qualquer  das  hipóteses  legalmente  previstas,  e
apenas reflete posicionamento contrário à pretensão
recursal da parte embargante, resta claro o intuito de
rediscussão de questões já decididas, o que é inviável
por  meio  desta  espécie  recursal.  III  -  ainda  que
opostos  para  o  fim  de  prequestionar  a  matéria  e
viabilizar  o  acesso  da  parte  a  outras  instâncias
recursais, tem-se por indispensável a concomitância
de uma das máculas apontadas no CPC. Embargos
de  declaração  rejeitados.  (TJGO;  AC-EDcl  0272043-
20.2010.8.09.0051;  Goiânia;  Primeira  Câmara  Cível;
Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa; DJGO 28/04/2016;
Pág. 165) - negritei.
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Não se desconstitui tal raciocínio a mera menção ao
entendimento sumulado de Tribunal  Superior.  Digo isso pois  não está o julgador
obrigado  a  se  pronunciar  ao  talante  do  inconformado,  isto  é,  analisar  todos  os
argumentos,  quando desnecessários  ao  deslinde  da  controvérsia,  e  citar  todos  os
artigos  de  lei  pretendidos  pelas  partes,  bastando  embasar  a  sua  decisão  com
fundamentos suficientes a justificar o entendimento por ele adotado. 

Sendo  assim,  resulta  prejudicado  o
prequestionamento  da  matéria,  pois,  mesmo  para  fins  de  acesso  às  instâncias
superiores, a sua finalidade vincula-se ao preenchimento de um dos pressupostos
específicos, o que não restou configurado.

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.

 
É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de Direito
convocado  para  substituir  o  Desembargador  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 31 de julho de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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