
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A  C  Ó  R  D  Ã  O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0001115-78.2016.815.0171
Origem : 1ª Vara da Comarca de Esperança
Relator : Dr. Eduardo José de Carvalho Soares – Juiz Convocado
Embargante: Comercial DM Brasil Ltda.
Advogado : Vanuza Vidal Sampaio OAB/RJ 2.472 
Embargado : Robson Lamberto Barbosa Almeida - ME
Advogado : Thays Kelly Torres Rocha  OAB/PB 16.961

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO. MEIO ESCOLHIDO IMPRÓPRIO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART.
1.022 DO CPC/2015. REJEIÇÃO.

Segundo o rol taxativo do art. 1022 do novo Código de
Processo  Civil,  os  Embargos  Declaratórios  só  são
cabíveis  quando  houver  na  decisão  vergastada
obscuridade, contradição, omissão ou para correção de
erro material.

V I S T O S , relatados e discutidos os autos acima
referenciados.
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A C O R D A  a Terceira Câmara Especializada Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar  os  embargos
declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Comercial DM Brasil Ltda., contra os termos do acórdão, fls. 136/141, que
negou  provimento  ao  apelo,  mantendo  a  prescrição  trintenária  para  o
recebimento do FGTS. 

Em suas razões recursais, 143/148, o recorrente reitera as
razões ventiladas no apelo, sem apontar qualquer vício no acórdão. Sustenta
em suma que também fora vítima de fraude e que não agiu com má-fé.

Pugna  pelo  acolhimento  dos  embargos  para  dar
provimento a apelação e julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões, fl. 156.

É o relatório.

V O T O

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares – Juiz Convocado

É importante frisar que “O julgador não está obrigado a
responder  a  todas as  questões  suscitadas pelas  partes,  quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o
dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão  adotada  na  decisão  recorrida.  Essa  é  a  interpretação  que  se
extrai do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se
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pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de  infirmar a
conclusão  adotada. STJ.  1ª  Seção.  EDcl  no  MS 21.315-DF,  Rel.  Min.  Diva
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016
(Info 585).

De início, cumpre mencionar que, segundo o rol taxativo
do art. 1022 do novo Código de Processo Civil, os Embargos Declaratórios
só  são  cabíveis  quando  houver  na  decisão  vergastada  obscuridade,
contradição, omissão ou para correção de erro material, o que não acontece
na  hipótese,  notadamente  porque  sequer  foram  levantadas  omissões,
contradições e obscuridades no julgado.

É  necessário,  portanto,  para  o  seu  acolhimento,  a
presença de alguns desses pressupostos, de sorte que inexistindo-os a sua
rejeição é medida que se impõe.

In  casu,  o recorrente  não  indicou  a  ocorrência  de
omissão, contradição, obscuridade ou de erro material, hipóteses legais em
que os embargos de declaração poderiam ser opostos. 

No  tocante  a  responsabilidade  civil  da  empresa  em
negativar  o  embargado,  a  matéria  foi  totalmente  esclarecida  no acórdão,
sendo desnecessário qualquer aperfeiçoamento no decisum, vejamos:

No caso dos autos,  o  autor  diz  que jamais  contratou com a ré,
motivo pelo qual o protesto é ilegal.

De fato, a apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, no
sentido de demonstrar que o autor autorizou a compra.

Assim, restou indevido o protesto de fls. 23, caracterizando dano
moral  in re ipsa.  No caso, mesmo tratando-se de pessoa jurídica,
afigura-se  desnecessária  a  demonstração  de  descrédito  junto  ao
mercado ou ofensa à imagem.
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Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
(ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS  DECORRENTE  DE  INCLUSÃO  INDEVIDA  EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL A FIM
DE  RECONSIDERAR  A  DECISÃO  MONOCRÁTICA
ANTERIORMENTE  PROFERIDA  PARA,  DE  PLANO,  NEGAR
PROVIMENTO  AO  RECLAMO  POR  FUNDAMENTAÇÃO
DIVERSA.  INSURGÊNCIA  RECURSAL  DA  RÉ.  1.  Para
acolhimento  do  apelo  extremo,  seria  imprescindível  derruir  a
afirmação contida no decisum atacado no sentido de que houve a
inscrição indevida, o que demandaria o revolvimento das provas
juntadas  aos  autos  e  forçosamente  ensejaria  em  rediscussão  de
matéria fática,  incidindo, na espécie,  o óbice da Súmula 7 deste
Superior  Tribunal  de  Justiça.  Precedentes.  1.1  O STJ  já  firmou
entendimento que "nos casos de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral
se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a
prejudicada  seja  pessoa  jurídica" (REsp  1059663/MS,  Rel.  Min.
NANCY  ANDRIGHI,  DJe  17/12/2008).  Precedentes.  2.  A
indenização  por  danos  morais,  fixada  em  quantum  em
conformidade  com  o  princípio  da  razoabilidade,  não  enseja  a
possibilidade de interposição do recurso especial, ante o óbice da
Súmula n. 7/STJ. 2.1 Este Tribunal Superior tem prelecionado ser
razoável a condenação no equivalente a até 50 (cinquenta) salários
mínimos  por  indenização  decorrente  de  inscrição  indevida  em
órgãos  de  proteção  ao  crédito.  Precedentes.  3.  Agravo  interno
desprovido.  (STJ  -  AgInt  no  AgRg  no  AREsp  572.925/SP,  Rel.
Ministro  MARCO  BUZZI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
27/06/2017, DJe 01/08/2017). Destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
AÇÃO  INDENIZATÓRIA  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.
1.  Incidência  do  óbice  da  súmula  7/STJ  no  tocante  à  tese  de
afastamento  da  responsabilidade  civil.  Tribunal  local  que,  com
amparo  nos  elementos  de  convicção  dos  autos,  entendeu  estar
provado o  fato  constitutivo do direito  do autor,  decidindo pela
presença  dos  requisitos  ensejadores  da  obrigação  de  indenizar.
Impossibilidade  de  reexame  de  fatos  e  provas.  2.  Esta  Corte
firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido
de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o
dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.
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Precedentes. 3.  A  indenização  por  danos  morais,  fixada  em
quantum sintonizado ao princípio da razoabilidade, não enseja a
possibilidade  de  interposição  do  recurso  especial,  dada  a
necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua
revisão  apenas  em  casos  de  manifesta  excessividade  ou
irrisoriedade  do  valor  arbitrado  o  que  não  é  o  caso  dos  autos.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp 521.894/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  19/09/2017,  DJe  28/09/2017).
Destaquei

Passo à quantificação do dano.

Sobre o tema, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a
indenização possui caráter punitivo, vez que configura verdadeira
sanção  imposta  ao  causador  do  evento,  inibindo-o  de  voltar  a
cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa
atenuar  a  ofensa  sofrida  pela  vítima,  por  meio  da  vantagem
pecuniária a ela concedida.

Para  que  esteja  apta  a  cumprir  as  funções  a  que  se  destina,  a
indenização por danos morais  deve ser arbitrada com fulcro na
razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja
excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido,
nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para  tanto,  deve-se  levar  em  consideração  as  circunstâncias  do
fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Assim, em decorrência do infausto, deve ser confirmado o valor de
R$  4.500,00  (quatro  mil  e  quinhentos  reais),  por  cumprir,  com
razoabilidade, a sua dupla finalidade, isto é, a de punir pelo ato
ilícito  cometido  e,  de  outro  lado,  a  de  reparar  os  danos
experimentados.

Face  ao  exposto,  ausentes  os  requisitos  legais  do  art.
1.022 do CPC/2015, REJEITO os aclaratórios. 

                                  É como voto.
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Presidiu o julgamento, com voto, desta Terceira Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 21 de agosto
de 2018, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Participaram do
julgamento o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz Convocado
para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – relatora) e
o Exmo. Des. Saulo Henriquer de Sá e Benevides. 

Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 24 de agosto de
2018.   

 Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
                   Juiz Convocado
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