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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0017172-45.2011.815.0011.
ORIGEM: 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
1º EMBARGANTE: Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – SPC Brasil.
ADVOGADO: Daniela Delai Rufato.
2º EMBARGANTE: Associação Comercial de São Paulo – ACSP.
ADVOGADO: Marcel Davidman Papadopol.
EMBARGADO: Maria Juliana Barbosa de Miranda.
ADVOGADO: Antônio José Ramos Xavier.

EMENTA:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.  PRIMEIRO 
EMBARGO.  ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE 
MANIFESTAÇÃO  SOBRE  SÚMULAS  359  E  385  DO  STJ.  CONTRADIÇÃO 
QUANTO  AOS  COMPROVANTES  DE  NOTIFICAÇÃO  PRÉVIA  E  O 
DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE DECIDIDAS. 
INTENÇÃO DE REDISCURSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDO 
EMBARGO.  PREQUESTIONAMENTO  SEM  QUE  ESTEJAM  PRESENTES 
QUAISQUER  REQUISITOS  DE  ADMISSIBILIDADE.  IMPOSSIBILIDADE. 
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1.  Não  existindo  no  Acórdão  embargado  omissão  ou  contradição  a  ser  sanada, 
rejeitam-se os Aclaratórios opostos sob tal fundamento.

2. Fundamentando o “decisum” 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.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  aos 
Embargos  de  Declaração  na  Apelação  n.º  0017172-45.2011.815.0011,  em  que 
figuram como Embargantes Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – SPC 
Brasil e Associação Comercial de São Paulo – ACSP e Embargada Maria Juliana 
Barbosa de Miranda.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando o Relator,  conhecer dos Embargos de Declaração e negar-lhes 
provimento. 

VOTO.

A Confederação  Nacional  de  Dirigentes  Lojistas  –  SPC  Brasil  e  a 
Associação Comercial de São Paulo – ACSP opuseram Embargos Declaratórios, 
f.  232/237  e  245/247,  respectivamente, contra  o  Acórdão  de  f.  224/228,  que 
desproveu a Apelação da Sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca 
de Campina Grande, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais em face 
delas ajuizada por  Maria Juliana Barbosa de Miranda, que  julgou procedente o 
pedido  Autoral  e  condenou  cada  uma  das  Rés  ao  pagamento  da  quantia  de  R$ 
1.000,00. 



A primeira Embargante alegou que a Decisão Colegiada é omissa por não 
haver se manifestado sobre as Súmulas 359 e 385 do STJ, e contraditória ao manter 
a  condenação  em danos  morais,  mesmo diante  dos  comprovantes  da  notificação 
prévia enviados à Embargada.

Pugnou pelo acolhimento dos presentes Embargos, com efeitos infringentes, 
para que seja sanada a contradição apontada e modificado o julgado.

A segunda Embargante alegou que como o Acórdão se contrapõe a texto de 
lei e ao posicionamento dos tribunais superiores, opôs o presente Recurso com o 
intuito unicamente de prequestionar os arts. 267, VI, art. 333, I e II, e art. 535, I e II,  
todos do CPC, como também o art. 43, do CDC, visando eventual interposição de 
recurso extraordinário ou especial. 

Intimada, f. 238, a Embargada não apresentou Contrarrazões, f. 239.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Recursos.

A primeira Embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não haver ser 
pronunciado sobre as Súmulas do STJ n.º 359, que reza caber “ao órgão mantenedor 
do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 
inscrição”,  e  n.º  385  que  estabelece  que  “da  anotação  irregular  em cadastro  de 
proteção  ao  crédito,  não  cabe  indenização  por  dano  moral,  quando  preexistente 
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”, e contraditório ao manter 
a  condenação  em danos  morais,  mesmo diante  dos  comprovantes  da  notificação 
prévia enviados à Embargada.

Ao  contrário  do  que  alega  a  primeira  Embargante,  não  há  omissão  ou 
contradição no julgado, porquanto a Decisão colegiada deixou expresso que o dever 
de indenizar refere-se a ausência de comprovação, por parte das Rés/Embargantes, 
de  que  o endereço para  o qual  enviaram as  notificações  foram fornecidos  pelas 
empresas a elas associadas, consoante pode-se verificar no trecho abaixo transcrito, 
f. 228:

Os documentos  de  f.  42/49 e  f.  92/99  comprovam que as  Apelantes  enviaram as 
notificações escritas previamente, mas para endereço diverso do da Autora/Apelada, 
conforme constatam os documentos de f. 15/18.

Quanto  ao  fato  das  comunicações  terem sido  enviadas  para  endereço  diverso,  as 
Apelantes  se  limitaram a  afirmar  que  se  trata  de  hipótese  de  culpa  exclusiva  de 
terceiro,  no  caso,  as  empresas  associadas,  o  que  afastaria  a  sua  responsabilidade 
objetiva,  por  não  serem responsáveis  pela  veracidade  das  informações acerca  dos 
devedores, entretanto, não se desincumbiram do ônus de provar que o endereço para o 
qual enviaram as notificações foi o fornecido pelas empresas associadas, razão pela 
qual  o  dever  de  indenizar  deve  ser  mantido,  por  restar  configurada  a  falha  na 
prestação de seus serviços.

Além do mais,  os Embargos Declaratórios têm o escopo de solicitar  do 
Julgador que esclareça obscuridade, elimine contradições ou supra omissões, acaso 
existentes na Decisão, e não o de adequar a Sentença ou o Acórdão ao entendimento 
do Embargante.



Fundamentando a Decisão de forma clara e suficiente, não está o Julgador 
obrigado a se pronunciar sobre todas as teses e dispositivos legais suscitados pelo 
recorrente1.

In  casu,  trata-se  de  nítida  intenção  de  revisão  do  julgado,  o  que  é 
inadmissível na ordem processual.

Ausentes  quaisquer  dos  requisitos  de  admissibilidade  dos  Embargos  de 
Declaração,  o  caráter  prequestionatório  que  a  segunda  Embargante  deseja 
emprestar-lhe não tem como ser acolhido, já que o aludido Acórdão dissecou toda a 
matéria discutida, inexistindo, portanto, qualquer eiva de omissão ou contradição a 
ser sanada. 

Isso posto, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada, conhecidos 
os Embargos de Declaração, rejeito-os. 

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 02 de dezembro de 
2014,  conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva,  dele 
também participando, além deste Relator, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho). 
Presente à sessão a Exma Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de 
Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1 STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.213.855; 2010/0179836-0; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 
10/06/2013; Pág. 911;  TJPB;  EDcl  999.2012.001187-2/001; Primeira Seção Especializada Cível; 
Rel. Juiz Conv. Aluizio Bezerra Filho; DJPB 10/10/2013; Pág. 7;  TJPB; Rec. 200.2011.050647-
0/001;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Aluizio  Bezerra  Filho;  DJPB 
07/10/2013; Pág. 8


