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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E REDISCUSSÃO
DE  MATÉRIA  JULGADA.  REEXAME  DE  PROVAS.
IMPROPRIEDADE DA VIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

Como se sabe, os embargos de declaração consubstanciam recurso
de  cunho  integrativo,  não  se  prestando  para  reexame  da
controvérsia anteriormente decidida.  Se a decisão enveredou por
uma interpretação equivocada ou que contraria os argumentos do
recorrente,  não  há  que  se  falar  em  omissão,  tampouco,  em
acolhimento dos embargos. 

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

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  por
unanimidade,  rejeitar  os  embargos  de  declaração,  nos  termos  do  voto  do  relator,
integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 153.

Relatório

Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  contra  acórdão  que
negou provimento à apelação interposta pela Viação Itapemirim S. A contra sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos
morais,  materiais  e  lucros  cessantes  proposta  por  Jonathas  Emanuel  Coutinho  de
Carvalho, pessoa jurídica d direito privado.

Na decisão, manteve-se a decisão do magistrado, que reconheceu a
responsabilidade civil da empresa demandada, em razão da ter recebido os produtos de



propriedade do promovente para transporte, mas não efetuou a entrega correspondente.
Ao final, condenou a promovida a pagar lucros cessantes a empresa autora, no importe de
duas vezes o valor das mercadorias, totalizando R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).
Para além disso, condenou a demandada a pagar indenização por danos morais no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sobre o valor total, determinou a incidência de juros de
mora, no patamar de 1% (um por cento), além de correção monetária pela TR, contada a
partir  da  citação.  Por  fim,  a  promovida  restou  responsabilizada  pelo  pagamento  de
honorários advocatícios (10%) e custas processuais.

Inconformada, recorre a transportadora aduzindo haver omissão no
julgado,  eis  que  a  decisão  deixou  de  valorar  a  ausência  de  comprovação  dos  bens
extraviados, daí porque a manutenção da sentença seria, segundo defende,  “contrária à
prova produzida nos autos”.

Acrescenta  não  haver  prova  da  sua  conduta  ilícita,  haja  vista  a
inexistência de comprovação de que os volumes foram despachados, bem como de seu
conteúdo. Garante que o valor da indenização por danos materiais  não deve subsistir,
diante da falta das provas respectivas, bem assim de que para a fixação da indenização por
danos morais não foram observadas a extensão do dano, a conduta e os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, a
fim de sanar os vícios apontados.

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, penso que o recurso não deve ser acolhido,
vez que não se destina a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na
decisão atacada, mas apenas rediscutir matéria já enfrentada outrora (conforme afirma o
próprio  recorrente),  notadamente  aquela  referente  ao  reexame  da  prova  do  direito
vindicado, o que é impossível na via estreita dos embargos de declaração. A esse respeito,
o artigo 1.022, do CPC, preceitua o seguinte:

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.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I  -  deixe de se manifestar  sobre tese firmada em julgamento de
casos  repetitivos  ou  em  incidente  de  assunção  de  competência
aplicável ao caso sob julgamento;



II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

À luz de tal raciocínio, não se detecta qualquer defeito a ser integrado
no acórdão ora atacado, especialmente porquanto a lide fora dirimida com a devida e
suficiente fundamentação.

Com efeito,  vislumbra-se  que  o  acórdão  apreciara  toda  a  matéria
posta à análise, notadamente as provas coligidas aos autos e os elementos integrantes da
responsabilidade civil,  que  motivaram o desprovimento do recurso.  Como se sabe,  os
embargos de declaração consubstanciam recurso de cunho integrativo, não se prestando
para reexame da controvérsia anteriormente decidida. Se a decisão enveredou por uma
interpretação equivocada ou que contraria os argumentos do recorrente, não há que se
falar em omissão, tampouco, em acolhimento dos embargos. 

Portanto, não se pode reputar o acórdão como omisso com fulcro no
art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC/15, já que o decisum manifestou-se adequadamente
diante da situação concreta, enfrentando todos os temas objeto da apelação.

Ressalte-se, ainda, que 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)”(STJ - EDcl no MS 10286 / DF – Rel. Min. Félix Fischer – S3 –
Terceira Seção - DJ 26/06/2006 p. 114).

Outrossim, veja-se a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
DO  ART.  535  DO  CPC.  CARÁTER  INFRINGENTE  DA
PRETENSÃO.  FINALIDADE  INCOMPATÍVEL  COM  A
NATUREZA  DO  RECURSO.  APLICAÇÃO  DO  DIREITO  À
ESPÉCIE.  PREQUESTIONAMENTO.  MITIGAÇÃO.  1.  Os
embargos de declaração, cujos pressupostos estão relacionados no
art. 535 do Código de Processo Civil, visam a eliminar contradição
ou obscuridade, ou suprir omissão a respeito de questão jurídica
de  especial  relevância  para  o  desate  da  lide.  Ausentes  essas
hipóteses, não há como prosperar irresignação recursal. 2. (...) 3. O
reexame  de  matéria  já  decidida  com  a  simples  intenção  de
propiciar  efeitos  infringentes  ao  decisum  impugnado  é
incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios.
4.  Embargos  de  declaração  rejeitados.”  (STJ  –  Edcl  no  Resp
592839/RS – Min. João Otavio de Noronha T4 – Dj 08/03/2010)

Assim,  entendo  que  não  há  omissão  a  ser  sanada,  daí  porque  os
embargos não devem ser acolhidos. Sobre o tema, o STJ tem decidido 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.”(STJ - EDcl MS 13692 – Min. Benedito Gonçalves – S1 – DJe 15/09/2009). 

Expostas estas considerações, rejeito os embargos de declaração. 

É como voto.

DECISÃO

A  Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  rejeitar  os  embargos  de
declaração, nos termos do voto do relator.

 Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Exmo.
Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 29 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


