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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0000840-69.2014.815.0731.
ORIGEM: 2ª Vara da Comarca de Cabedelo.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Supermercado Litoral Ltda.
ADVOGADO: Evandro Nunes de Souza (OAB/PB nº 5.113).
EMBARGADO: Luciano Ferreira da Silva.
ADVOGADO: Guilherme James Costa da Silva (OAB/PB nº 16.756).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE  OMISSÃO.  INOCORRÊNCIA.  REITERAÇÃO  DOS  ARGUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  EM  SEDE  DE
EMBARGOS. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração que, a pretexto de sanar inexistente contradição ou
omissão, instauram nova discussão a respeito de matéria expressa e coerentemente
decidida pelo Acórdão embargado hão de ser rejeitados. 

2.  Fundamentando a decisão de forma clara  e  suficiente,  não está  o magistrado
obrigado a se pronunciar sobre todas as teses e dispositivos legais suscitados pelo
recorrente. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos
Declaratórios  na  Apelação  Cível nº  0000840-69.2014.815.0731,  em que  figuram
como Embargante Supermercado Litoral Ltda. e como Embargado Luciano Ferreira
da Silva.

ACORDAM  os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em
conhecer os Embargos de Declaração e rejeitá-los.

VOTO.

Supermercado Litoral Ltda., nos autos da Ação de Indenização por Danos
Morais em seu desfavor intentada por Luciano Ferreira da Silva, opôs Embargos
de Declaração contra o Acórdão, f. 139/141, que  negou provimento ao Apelo por
ele interposto, mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de
Cabedelo, f. 102/105, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando-o
ao pagamento  da  quantia  de  R$ 15.000,00,  como reparação  pelos  danos  morais
sofridos  pelo  Embargado  em  decorrência  da  conduta  dos  Seguranças  do
Estabelecimento Comercial, que imputaram ao Consumidor a prática do crime de
furto,  acusando-o  publicamente  de  haver  furtado  uma  bicicleta,  bem  como  ao
pagamento  das  custas  processuais  e  honorários  advocatícios  de  sucumbência,
fixados no percentual de 10% sobre o montante condenatório.

Em suas razões, f. 143/149, sustentou que o Acórdão incorreu em omissão
por supostamente não haver apreciado os depoimentos testemunhais colhidos na fase



instrutória, providência que considera essencial para a elucidação dos fatos alegados
pelo  Embargado,  pelo  que  requereu  o  acolhimento  dos  Embargos  com  efeitos
infringentes,  para que seja  dado provimento à sua Apelação,  com a consequente
improcedência  do  pedido  autoral,  bem como para  fins  de  prequestionamento  da
matéria.

Contrarrazoando,  f.  153/158,  o  Embargado  pugnou  pela  rejeição  dos
Aclaratórios,  defendendo  a  impossibilidade  de  reexame  do  mérito  em  sede  de
Embargos de Declaração.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,  conheço dos Embargos de
Declaração.

Os Embargos  de  Declaração estão  previstos  no art.  1.022,  do  CPC/2015,
possuindo como pressuposto a presença de omissão, contradição ou obscuridade na
Decisão embargada1.

O  Acórdão  embargado  enfrentou  de  forma  clara  e  coerente  as  questões
trazidas  no  Apelo,  concluindo,  com base  no  conjunto  probatório  constante  dos
autos,  inclusive  os  depoimentos  das  testemunhas  ouvidas  pelo  Juízo,  pela
ocorrência  do  constrangimento  alegado  pelo  Autor/Embargado,  perpetrado  por
funcionários da Parte Ré/Embargante, sendo, por outro lado, impossível atribuir, de
forma peremptória, ao Recorrido a responsabilidade pelo delito, senão, veja-se:

No presente caso, o fato noticiado pelo Autor/Apelado na Exordial, de que
teria  sido  abordado  de  forma  vexatória  e  truculenta  por  Seguranças  do
Supermercado Réu/Apelante sob a acusação de que teria furtado uma bicicleta,
foi corroborado pelos depoimentos pessoais colhidos na Audiência de Instrução
de Julgamento, f. 94/95, consoante se depreende dos depoimentos prestados pelas
testemunhas Priscila Isabel Aguiar da Silva e Josilene Cândido dos Santos, cujos
trechos, respectivamente, transcrevo:

“Que  no  dia  do  fato  estava  próximo  ao  SUPERMERCADO  LITORAL
quando  viu  que  o  promovente  saía  em  uma  bicicleta  e  foi  abordado  pelo
segurança  que  lhe  puxou  pela  camisa  dizendo  ‘venha  aqui  seu  CABRA
SAFADO’, que o segurança apontou a arma para o autor […]” (sic)

“Que estava no dia do fato e viu quando o autor foi abordado pelos seguranças
do Supermercado, que estes o imobilizaram e apontaram uma arma para ele e
levaram o autor para dentro do SUPERMERCADO […]” (sic)

Como  forma  de  demonstrar  a  alegada  ação  criminosa  do  Apelado,  o
Supermercado Apelante apresentou ao Juízo a gravação feita por suas câmeras de
circuito interno, arquivo digital que foi submetido a exame técnico realizado por
Perito Oficial, f. 72/75, que concluiu que é possível identificar o autor do furto,
mas não há como dizer se o Recorrido é a pessoa que aparece no vídeo.

Igualmente  entendeu  a  Autoridade  Policial  perante  a  qual  o  Apelado  foi
apresentado no dia  do ocorrido,  conforme constou da Certidão  de Ocorrência
Policial  nº  4.424/2013,  f.  11,  indicando  que  os  Policiais  tiveram  acesso  à
filmagem e confirmaram que o autor do furto havia sido outra pessoa.

1 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.



O conjunto probatório constante dos autos demonstra, portanto, a ocorrência
do constrangimento alegado pelo Autor/Apelado, perpetrado por funcionários da
Parte  Ré/Apelante,  sendo,  por  outro  lado,  impossível  atribuir,  de  forma
peremptória, ao Recorrido a responsabilidade pelo delito.

Cabia ao Supermercado a demonstração da inexistência de ofensa por parte de
seus prepostos, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu, nos termos
do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, pelo que deve ser condenado a
indenizá-lo pelos danos sofridos, máxime no caso concreto em que o Apelado foi
exposto à situação constrangedora e de grande estresse perante outros clientes e
funcionários.

Não há omissão a ser sanada, porquanto o Acórdão fez referência expressa
aos precedentes jurisprudenciais recentes que solidificaram a tese adotada, assim
como às provas que levaram à conclusão, não havendo necessidade de remissão
genérica a todo e qualquer dispositivo constitucional ou legal que diga respeito,
direta ou indiretamente, à matéria posta em discussão.

Vislumbra-se, ao revés, nítida intenção de rediscussão do mérito expressa e
coerentemente  decidido,  em patente  desconformidade  com incisos  I  e  II  do  art.
1.022 do Código de Processo Civil/2015.

Posto isso, conhecidos os Embargos de Declaração, rejeito-os.

É o voto.

Presidi  o  julgamento realizado na Sessão Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos Desembargadores  João Alves  da Silva  e  Frederico  Martinho da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


