
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
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ACÓRDÃO
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0028681-07.2010.815.0011
Origem : 8ª Vara Cível da Comcarca de Campina Grande
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Embargante : Fiori Veicolo Ltda
Advogados : Luís Felipe de Souza Rebêlo e Felipe Souza Leão de Araújo
Embargada : Sivania de Almeida Donato
Advogados : Eduardo Bruno de Almeida Donato e outros
Embargada : Fiat Automóveis S/A
Advogados : Adelmo da Silva Emerenciano e Alexandre Costa do Valle Filho

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.  VÍCIOS
INEXISTENTES.  MATÉRIA  DEVIDAMENTE
ENFRENTADA NO DECISÓRIO.  FINALIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
VINCULAÇÃO  À  INCIDÊNCIA DAS  HIPÓTESES
PREVISTAS  NO  ART.  535,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL.  MANUTENÇÃO DO DECISUM.
REJEIÇÃO. 
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- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade,  contradição ou omissão,
não se prestando ao reexame do julgado e, ausente
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.

-  Tendo  em  vista  a  inexistência  de  contradição,
obscuridade  ou  omissão  no  decisório  impugnado,
não merece acolhimento o reclamo, eis que, mesmo
para  fins  de  acesso  às  instâncias  superiores,  a  sua
finalidade vincula-se ao  preenchimento de  um dos
pressupostos específicos.

- Se a parte dissente dos fundamentos narrados no
decisum combatido,  deve  ela  valer-se  do  recurso
adequado  para  impugná-lo,  não  se  prestando  os
embargos declaratórios para tal finalidade.

-  Não  é  encargo  do  julgador  manifestar-se  sobre
todos os fundamentos legais indicados pelas partes,
nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento,
bastando ser motivada a prestação jurisdicional, com
a indicação das bases legais que dão suporte a sua
decisão.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.
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ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.

FIORI VEICOLO LTDA interpôs  EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, fls. 307/314, contra os termos do acórdão de fls. 288/305,  que deu
parcial  provimento  ao  agravo  interno  por  ela  interposto,  reformando  a  decisão
monocrática atacada tão somente no que se refere ao termo a quo da incidência dos
juros de mora, que passou a fluir desde a citação, haja vista a controvérsia envolver
dano decorrente de responsabilidade contratual.

Em suas  razões,  a  recorrente  alega  a  existência  de
omissão  e  contradição  no  decisório  combatido,  pelo  que  postula  serem  sanados
referidos vícios, ao tempo em que aduz a sua intenção de prequestionar a matéria
debatida.  Argumenta  a  ocorrência  de  omissão  no  acórdão  hostilizado,  ao
fundamento  de  não  ter  havido  pronunciamento  acerca  do  fato  de  não  possuir
qualquer ingerência sobre a fabricação e o lançamento de novos modelos de veículos
do mercado,  já que tal atividade é exclusiva das montadoras,  no caso, da ré Fiat
Veículos S/A. Igualmente, sustenta não ter havido manifestação quanto ao fato de a
autora  ter  tido  ciência  da  retirada  do  automóvel  do  mercado,  aduzindo,  ainda,
omissão no que tange ao  pedido de  pronunciamento sobre  a  matéria  fática-legal
suscitada  no  curso  da  ação,  bem  ainda  acerca  da  tese  da  incidência  dos  juros
moratórios levantada no agravo interno, qual seja, a sua incidência, em caso de danos
morais,  inicia-se  do  seu  arbitramento.  Seguindo,  assevera  existir  contradição  no
decisum, sob a alegação de a fundamentação jurídica utilizada ser inaplicável ao caso
concreto, bem como pela inocorrência, na hipótese em testilha, de discussão acerca
de  vício  de  fabricação  ou  de  fato  do  produto,  mas,  sim,  a  respeito  de  suposta
propaganda enganosa. Ainda, afirma ter o decisório ocorrido em omissão no que
concerne  à  fundamentação legal  trazida  na  contestação,  postulando,  para  fins  de
prequestionamento,  pronunciamento  expresso  sobre  os  seguintes  fundamentos
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legais: arts. 3º, 267, VI, 557, §1º-A, todos do Código de Processo Civil; arts. 186 e 884,
do  Código  Civil;  art.  5º,  LIV  e  LV,  da  Constituição  Federal;  jurisprudências  do
Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Contrarrazões  ofertadas  pela  autora,  fls.  323/337,
aduzindo não merecer acolhimento o reclamo, tendo a recorrente, no seu entender,
apenas a intenção de procrastinar o feito.

Contrarrazões  não  apresentadas  pela  Fiat  Veículo
S/A, fl. 339.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De início, não existindo incoerência ou omissões no
acórdão hostilizado, observo não haver qualquer vício a ser sanado.

Consoante os termos do art. 535, I e II, do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando “houver, na sentença
ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz ou tribunal”. 

A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou  qualitativamente,  por  um
pronunciamento complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.
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Nessa ordem de ideias, é cediço que os embargos de
declaração  se  prestam  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.

Na  hipótese,  percebe-se  que  a  embargante  não  se
conformou com a fundamentação da decisão contrária às suas pretensões, quando se
proveu parcialmente  o  agravo interno  por  ela  interposto  em face  do provimento
monocrático de fls. 242/264, para alterar tão somente o termo inicial da fluência dos
juros moratórios, mantendo a condenação ao pagamento de danos morais arbitrada
em favor da autora e,  de maneira infundada, lançou mão dos declaratórios, sob a
alcunha  de  omissão  e  contradição,  objetivando  apenas  a  rediscussão  da  matéria
debatida nos autos, para fins de prequestionamento, especialmente no que tange aos
seguintes dispositivos legais e entendimento jurisprudencial: arts. 3º, 267, VI, 557, §
1º-A, todos do Código de Processo Civil; arts. 186 e 884, do Código Civil; art. 5º, LIV
e LV, da Constituição Federal; jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do
Tribunal de Justiça de São Paulo.

Vejamos.  O Desembargador  Frederico  Martinho da
Nóbrega Coutinho, relator do agravo interno, por ocasião do julgamento do referido
reclamo,  consignou  que  em  caso  de  dano  ocasionado  ao  consumidor,  a
responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva e solidária, pelo
que  todos  aqueles  que  integram  a  cadeia  de  consumo  respondem  pelos  danos
decorrentes da não observância dos deveres de boa-fé, transparência, informação e
confiança,  princípios  basilares  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor.  Ou  seja,  a
motivação  exposta  no  decisório  hostilizado  dispensa  o  pronunciamento  expresso
acerca  do fato de a embargante não possuir qualquer ingerência sobre a fabricação e
o lançamento de novos modelos de veículos do mercado, assim como sobre a questão
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de tal atividade incumbir às montadoras, conforme se observa do trecho do decisório
a seguir colacionado, fls. 292/294:

Pois bem. Na espécie, entendo ser aplicável os termos
do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, haja
vista ser assente o entendimento jurisprudencial no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que,  conforme  os  preceitos  da  Legislação
Consumerista,  em  caso  de  dano  ocasionado  ao
consumidor, a responsabilidade dos fornecedores de
produtos  e  serviços  é  objetiva  e  solidária.  Tal
constatação advém de inúmeros precedentes, onde se
extrai que  “Segundo a jurisprudência desta Corte, a
responsabilidade  do  fabricante  e  da  concessionária
por  vício  do  produto  é  solidária,  de  modo  que  o
consumidor  pode  acionar  qualquer  um  dos
coobrigados. 4. Agravo regimental não provido. (STJ;
AgRg-REsp  863.919;  Proc.  2006/0142495-0;  MT;
Terceira  Turma;  Rel.  Min.  Ricardo  Villas  Boas
Cueva; Julg. 04/12/2012).
Sobre o tema, os seguintes arestos:
CIVIL,  PROCESSO  CIVIL  E  CONSUMIDOR.
ADMINISTRADORA  DE  SHOPPING  CENTER.
EXPLOSÃO  POR  VAZAMENTO  DE  GÁS.
CADEIA  DE  FORNECIMENTO.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA.
EMPREGADO DO FORNECEDOR.  FIGURA DO
CONSUMIDOR  POR  EQUIPARAÇÃO.
APLICAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  EXISTÊNCIA
DE  RELAÇÃO  JURÍDICA  ESPECÍFICA.  DANOS
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MORAIS.  VALOR.  REVISÃO  EM  SEDE  DE
RECURSO  ESPECIAL.  IMPOSSIBILIDADE.
MONTANTE  RAZOÁVEL.  DISPOSITIVOS
LEGAIS  ANALISADOS.  ARTS.  2º,  3º,  7º,
PARÁGRAFO  ÚNICO,  17  E  25  DO  CDC.  E  21,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Ação ajuizada
em  13.04.1999.  Recurso  Especial  concluso  ao
gabinete  da  relatora  em  14.03.2013.  2.  Recurso
Especial em que se discute a extensão da figura do
consumidor por equiparação prevista no art.  17 do
CDC. 3.  Os arts.  7º,  parágrafo único,  e 25 do CDC
impõem  a  todos  os  integrantes  da  cadeia  de
fornecimento  a  responsabilidade  solidária  pelos
danos  causados  por  fato  ou  vício  do  produto  ou
serviço.  [...].  8.  Recurso  Especial  parcialmente
conhecido  e,  nessa  parte,  desprovido.  (STJ;  REsp
1.370.139; Proc. 2012/0034625-0;  SP;  Terceira Turma;
Relª  Minª  Nancy  Andrighi;  DJE  12/12/2013)  -
destaquei.
Também,
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544
DO  CPC).  RESCISÃO  DE  CONTRATO  DE
COMPRA  E  VENDA.  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA  ENTRE  OS  INTEGRANTES  DA
CADEIA  DE  CONSUMO.  FIXAÇÃO  DE
QUANTUM  COMPENSATÓRIO  A  TÍTULO  DE
DANO  MORAL.  INSURGÊNCIA  DA  RÉ.  1.  A
análise  da  pretensão  recursal  referente  à
necessidade de produção de outras  provas para o
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deslinde  da  controvérsia  e  à  possibilidade  do
julgamento  antecipado  da  lide  demandaria  a
alteração  das  premissas  fático-probatórias
estabelecidas pelo acórdão recorrido. Incidência da
Súmula nº 7 do STJ. 2. Os integrantes da cadeia de
consumo,  em  ação  indenizatória  consumerista,
também  são  responsáveis  pelo  danos  gerados  ao
consumidor, não cabendo a alegação de que o dano
foi  gerado  por  culpa  exclusiva  de  um  dos  seus
integrantes.  Precedentes.  3.  Pretensão  de  redução
valor  fixado  a  título  compensatórios  de  danos
morais.  Impossibilidade.  Para  modificar  as
conclusões  consignadas  no  acórdão  impugnado  e
concluir  estar  exagerado o quantum indenizatório
como  quer  a  parte  recorrente,  seria  necessária  a
incursão no conjunto fático-probatório das provas e
nos  elementos  de  convicção  dos  autos,  o  que  é
vedado em sede de Recurso Especial (súmula nº 7
do  STJ).  4.  Agravo  regimental  desprovido.  (STJ;
AgRg-AREsp  207.708;  Proc.  2012/0153280-5;  SP;
Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Marco  Buzzi;  DJE
03/10/2013; Pág. 2307) - grifei.
Nesse  trilhar,  percebe-se  que  a  jurisprudência  da
Corte  Superior  de  Justiça,  em  matéria  envolvendo
relação de consumo, caso da hipótese vertente, segue
a  linha  de  raciocínio  segundo  a  qual
responsabilidade  do  fornecedor  de  produto  ou
serviço  é  solidária,  pelo  que  todos  aqueles  que
integram  a  cadeia  de  consumo  respondem  pelos
danos  decorrente da não observância dos deveres de
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boa-fé,  transparência,  informação  e  confiança,
princípios que dão sustentação ao CODECON.

Outrossim,  aduziu  o  insurgente,  em  suas  razões,
existir omissão no acórdão guerreado, sob a alegação de não ter havido manifestação
quanto à temática relativa ao conhecimento da autora acerca da retirada do veículo
do mercado,  já  que informada de  tal  situação quando da compra do automóvel.
Nesse aspecto, quando da prolação da decisão impugnada, consignou-se a intenção
da agravante, ora embargante, de rediscutir a matéria já enfrentada no provimento
monocrático de fls. 242/264.

Com efeito, a questão em comento foi devidamente
abordada pelo Juiz de Direito Convocado Miguel  de Brito Lyra Filho quando do
julgamento  da  apelação  interposta  pela  promovente/embargada,  eis  que,  naquela
oportunidade,  o  então  relator  afirmou  que  a  divergência  nas  teses  de  defesas
expostas nas contestações levava a conclusão de não ter a consumidora, ao adquirir o
produto,  sido  informada  que  o  mesmo  deixaria  de  ser  produzido  poucos  meses
depois, pois, enquanto uma das demandadas sustentava desconhecer que o veículo
não mais seria fabricado, a outra afirmava ter a autora tido plena ciência de tal fato,
haja  vista  a  sua  ampla  divulgação  pela  mídia  nacional.  Veja-se,  por  oportuno,  o
seguinte  excerto  do  decisório  monocrático  em  face  do  qual  se  interpôs  agravo
interno, onde se abordou,  com clareza, a temática em análise, fls. 255/256:

Nesse caminho, vislumbro ilícito ensejador de dano
a ser indenizado, tendo em vista ter havido, no caso,
comprovação  omissão a respeito de dado essencial
sobre bem  em  questão,  é  dizer,  ao  adquirir  o
produto,  a  consumidora  não  foi  informada  que  o
mesmo  deixaria  de  ser  produzido  pouco  meses
depois.
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Tal  constatação  se  extrai  confrontando  as  teses  de
defesas levantadas pelas rés, já que, enquanto uma
alega  desconhecer  o  fato  relativo  à  retirada  de
fabricação do veículo vendido à recorrente, a outra
defende ter tido a autora plena ciência do fato, ao
fundamento  de  o  mesmo  de  sido  amplamente
divulgado pela mídia nacional.
Por  oportuno,  transcrevo  trechos  das  defesas  das
demandadas:
Contestação  apresentada  pela  promovida  Fiat
Automóveis S/A:
Além disso,  quando da realização da compra pela
Autora,  em  setembro  de  2010,  não  havia
conhecimento por parte das Rés acerca da retirada
de linha do automóvel FIAT Stilo – fl. 36.
Contestação da Fiori Veículo Ltda.:
Antes que se faça qualquer analise meritória do caso
em comento, cumpre a ora RÉ-FIORI demonstrar a
carência de ação por ausência de interesse de agir da
AUTORA,  na  medida  em  que  ela  ao  adquirir  o
veículo objeto da demanda, no mês de setembro de
2010, já tinha conhecimento de que em pouco tempo
o  mencionado  veículo  deixaria  de  ser  produzido
pela  RÉ-FIAT,  pois  inclusive  o  encerramento  da
produção  do  citado  automóvel  foi  amplamente
divulgado  nos  meios  de  comunicação,  destacando
que  a  imprensa  especializada  já  falava  da
substituição do Fiat Stilo pelo Fiat Bravo desde o ano
de 2007, conforme se verifica da documentação em
anexo – fl. 62.
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Repiso  que,  na  hipótese,  por  se  tratar  de  relação
consumerista,  justifica-se  a  inversão  do  onus  da
prova,  conforme  estatui o  art.  6º,  inciso  VIII,  do
CODECON.  É  dizer,  cabiam  às  demandas
demonstrarem ter sido dada efetiva ciência à autora
ou, ainda, que, de fato, se desconhecia que o veículo
adquirido não seria mais produzido. Contudo, isso
não  aconteceu  de  forma  satisfatória,  sobretudo  de
considerada a divergência de informações entre as
próprias  apeladas,  bem  como  a  informação  da
demandada Fiori  Veículo Ltda.  no sentido de que,
desde meados do ano de 2007, já havia a pretensão
de  substituição  do  Fiat  Stilo  pelo  Fiat  Bravo,  fato
que,  ao  contestar  a  lide,  a  Fiat  Automóveis  S/A
alegou desconhecer.

Da  mesma  forma,  não  prospera  a  alegação  de
ausência  de  pronunciamento  acerca  da  tese  da  incidência  dos  juros  moratórios
levantada no agravo interno, qual seja, em caso de danos morais, os juros de mora
devem fluir do arbitramento da indenização. Isso porque a questão relativa aos juros
moratórios foi devidamente analisada quando do julgamento do agravo interno, não
existindo qualquer omissão em relação a tal temática, consoante se infere do trecho
do acórdão guerreado abaixo transcrito, fls. 303/304:

Nesse aspecto, assiste razão à recorrente, haja vista  a
questão em discussão ser relativa a dano decorrente
de responsabilidade contratual, não sendo o caso de
aplicação  do  enunciado  na  Súmula  nº  54,  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  pelo  que  deve  ser
alterado  o  termo    a  quo   de  fluência  dos  juros  
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moratórios  ,    devendo  a   indenização  arbitrada  a  
título  de  danos  morais  ser  acrescida  de  juros  de
mora  no  importe  de  1%  (um  por  cento)  ao  mês,
calculados a partir da citação.
A respeito, arestos do Superior Tribunal de Justiça:
[…]
Consoante entendimento derivado, por analogia, do
julgamento, pela 2ª Seção, do RESP 1.132.866/SP, em
sede  de  responsabilidade  contratual  os  juros  de
mora referentes à reparação por dano moral incidem
a partir da citação. 6. Recurso Especial desprovido.
(STJ;  REsp  1.395.285;  Proc.  2013/0147396-1;  SP;
Terceira  Turma;  Relª  Minª  Nancy  Andrighi;  DJE
12/12/2013). 
Também,
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CIVIL.  BANCÁRIO.  SAQUESINDEVIDOS  EM
CONTA  POUPANÇA  PELA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  INDENIZAÇÃOPOR  DANOS
MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DOS
JUROS MORATÓRIOS. APARTIR DA CITAÇÃO. 1.
É razoável a quantia de R$ 7.500,00 fixada na decisão
agravada  a  título  de  dano  moral,  consideradas  as
circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do
ofendido, a forma e o tipo de dano. Precedentes.  2.
Na  hipótese  dos  autos,  a  indenização  por  danos
morais é decorrente de ato ilícito contratual, logo,
contam-se os juros de mora a partir da citação. 3.
Agravo  regimental  não  provido.  (STJ  -  AgRg  no
REsp:  628377/RS  2004/0019510-0,  Relator:  Ministro
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Ricardo  Villas  Bôas  Cueva,  Data  de  Julgamento:
21/03/2013, T3 – Terceira Turma, Data de Publicação:
DJe 26/03/2013) - grifei.

Por outro lado, sustentou a agravante a ocorrência de
contradição  entre  a  motivação  exposta  no  decisório  guerreado  e  a  sua  parte
dispositiva,  sob  o  argumento  de  a  fundamentação  jurídica  dele  constante  ser
inaplicável ao caso concreto, por ausência de qualquer similitude fática ou jurídica,
pois se não discute, nos autos, a existência de vício de fabricação ou fato do produto,
mas, sim, suposta propaganda enganosa da qual foi vítima a demandante.

Ora,  consoante exposto  no provimento judicial  ora
combatido, a motivação invocada para fundamentar a condenação das demandadas
ao pagamento de danos morais em favor da autora foi o desrespeito aos princípios
do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  especialmente  o  da  transparência  e  o  da
informação, previstos, respectivamente, nos arts. 4°,  caput, e 6º, III, do CDC, tendo
sido  ressaltado,  naquela  oportunidade,  que  tal  entendimento  estava  em
conformidade com a tese esposada pelo Ministro do Superior Tribunal  de Justiça
Sidnei Beneti, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1342899/RS.

No  que  se  refere  ao  assunto  relativo  aos  danos
morais, o decisum hostilizado consignou:

Pertinente  aos  danos  morais,  a  fundamentação
invocada  para  defender  a  tese  exposta  no  decisum
monocrático foi o desrespeito a preceitos basilares do
Código de Defesa do Consumidor, notadamente os
princípios  da  transparência  e  da  informação.  Por
oportuno, cito excerto do que restou consignado pelo
então Relator Dr. Miguel de Britto Lyra Filho:
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Impende asseverar que não se desconhece ser prática
comum no mercado automobilístico o lançamento de
veículos e modelos novos a cada ano, o que é feito
pelas empresas visando a atrair mais consumidores
e, por conseguinte,  manterem-se na linha de frente
da competitiva indústria automobilística.
Todavia, tal conduta não pode ser considerada lícita
quando desrespeita  princípios  básicos  nos quais  se
sustenta o Código de Defesa do Consumidor, o que
se caracteriza quando não há transparência e boa-fé
nas  relações  contratuais.  Em  tais  situações,  o
consumidor, parte hipossuficiente da relação, sente-
se enganado, impotente e abalado psicologicamente,
enfim, a conduta ilícita adotada pelos fornecedores
de  serviços  ou  de  produtos  acarreta  nos
consumidores,  ao  meu  juízo,  sentimentos  que  lhe
causam dor e sofrimento.
Nesse  panorama,  urge  evidenciar  que  o  fato  de  o
consumidor  adquirir  veículo  que  posteriormente
venha a sair de linha, por si só, não resulta em dano
moral.  Entrementes,  é  de  ser  adotar  entendimento
noutra  direção  quando  não  são  prestadas
informações  nesse  sentido,  isto  é,  quando  não  são
respeitados  os  deveres  de  informação  e
transparência, como aconteceu no caso em tela - fls.
256/257.
Sob  esse  enfoque,  muito  embora  a  recorrente
sustente que a tese defendida pelo Ministro Relator
Sidnei  Beneti,  quando  do  julgamento  do   REsp:
1342899/RS, não se amolda à espécie, ao meu sentir,
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suas assertivas não merecem guarida.  Ora,  em que
pese o fato aqui noticiado diferir do levado à Corte
Superior, a motivação invocada pelo então relator da
decisão  recorrida  para  arbitrar  danos  morais  em
favor do consumidor está em sintonia que a esposada
pelo membro do Superior Tribunal de Justiça,  qual
seja, desrespeito aos princípios que devem nortear a
legislação  consumerista,  sustentação  corroborada
pelas palavras do referido Ministro ao defender “a
necessidade de que as informações sobre o produto
sejam prestadas  ao  consumidor,  antes  e  durante  a
contratação,  de  forma  clara,  ostensiva,  precisa  e
correta,  visando  a  sanar  quaisquer  dúvidas  e
assegurar  o  equilíbrio  da  relação  entre  os
contratantes,  sendo  de  se  salientar  que  um  dos
principais  aspectos  da  boa-fé  objetiva  é  seu  efeito
vinculante em relação à oferta e à publicidade que se
veicula,  de modo a proteger  a legítima expectativa
criada pela informação, quanto ao fornecimento de
produtos ou serviços.”
Eis a ementa do julgado em comento:
RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
CONSUMIDOR.  "REESTILIZAÇÃO"  DE
PRODUTO.  VEÍCULO  2006  COMERCIALIZADO
COMO  MODELO  2007.  LANÇAMENTO  NO
MESMO ANO DE 2006 DE NOVO MODELO 2007.
CASO  "PÁLIO  FIRE  MODELO  2007".  PRÁTICA
COMERCIAL  ABUSIVA.  PROPAGANDA
ENGANOSA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
ALEGAÇÃO  DE  REESTILIZAÇÃO  LÍCITA
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AFASTADA.  LEGITIMIDADE  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO.  DIREITO  INDIVIDUAL
HOMOGÊNEO.  INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO
NO  ACÓRDÃO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA
PROCEDENTE.  1.-  Embargos  de  Declaração
destinam-se a corrigir eventual omissão, obscuridade
ou contradição intrínsecos ao julgado (CPC, art. 535),
não  constituindo  via  própria  ao  rejulgamento  da
causa  2.-  O  Ministério  Público  tem  legitimidade
processual para a propositura de ação Civil Pública
objetivando  a  defesa  de  direitos  individuais
homogêneos, de origem comum (CDC, art. 81, III), o
que se configura, no caso, de modo que legitimado, a
propor,  contra  a  fabricante,  Ação  Civil  Pública  em
prol de consumidores lesados por prática comercial
abusiva e propaganda enganosa. 3.- Embora lícito ao
fabricante de veículos antecipar o lançamento de um
modelo meses antes da virada do ano, prática usual
no  país,  constitui  prática  comercial  abusiva  e
propaganda enganosa e não de "reestilização" lícita,
lançar  e  comercializar  veículo  no  ano  como  sendo
modelo do ano seguinte e, depois, adquiridos esses
modelos pelos consumidores,  paralisar a fabricação
desse modelo e lançar outro, com novos detalhes, no
mesmo  ano,  como  modelo  do  ano  seguinte,  nem
mesmo comercializando mais o anterior em aludido
ano  seguinte.  Caso  em  que  o  fabricante,  após
divulgar e passar a comercializar o automóvel "Pálio
Fire  Ano  2006  Modelo  2007",  vendido  apenas  em
2006,  simplesmente  lançou  outro  automóvel  "Pálio
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Fire Modelo 2007", com alteração de vários itens, o
que leva a concluir haver ela oferecido em 2006 um
modelo 2007 que não viria a ser produzido em 2007,
ferindo a fundada expectativa de consumo de seus
adquirentes em terem, no ano de 2007, um veículo do
ano.  4.-  Ao adquirir  um automóvel,  o  consumidor,
em regra, opta pela compra do modelo do ano, isto é,
aquele  cujo  modelo  deverá  permanecer  por  mais
tempo  no  mercado,  circunstância  que  minimiza  o
efeito  da  desvalorização  decorrente  da  depreciação
natural. 5.- Daí a necessidade de que as informações
sobre  o  produto  sejam  prestadas  ao  consumidor,
antes  e  durante  a  contratação,  de  forma  clara,
ostensiva,  precisa  e  correta,  visando  a  sanar
quaisquer dúvidas e assegurar o equilíbrio da relação
entre os contratantes, sendo de se salientar que um
dos principais aspectos da boa-fé objetiva é seu efeito
vinculante em relação à oferta e à publicidade que se
veicula,  de modo a proteger  a legítima expectativa
criada pela informação, quanto ao fornecimento de
produtos  ou  serviços.  6.-  Adequada  a  condenação,
realizada pelo Acórdão ora Recorrido, deve-se, a fim
de  viabilizar  a  mais  eficaz  liquidação  determinada
(Ementa  do  Acórdão  de  origem,  item  5),  e
considerando  o  princípio  da  demora  razoável  do
processo, que obriga prevenir a delonga na satisfação
do direito, observa-se que, resta desde já arbitrado o
valor do dano moral individual (item 5 aludido) em
1%  do  preço  de  venda  do  veículo,  devidamente
corrigido, a ser pago ao primeiro adquirente de cada
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veículo, com juros de mora a partir da data do evento
danoso, que se confunde com o da aquisição à fábrica
(Súmula  54/STJ).  7.-  Pelo  exposto,  nega-se
provimento ao Recurso Especial. (STJ - REsp: 1342899
RS  2011/0155718-5,  Relator:  Ministro  SIDNEI
BENETI,  Data  de  Julgamento:  20/08/2013,  T3  -
TERCEIRA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
09/09/2013) - negritei.
Essa não é a única hipótese,  como quer faze crer a
inconformada,  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça
adota orientação no sentido de que o desrespeito aos
princípios  que  devem  nortear  a  legislação
consumerista acarreta  dano  moral  ao  consumidor,
senão vejamos:
DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  PUBLICIDADE
ENGANOSA. EMPREENDIMENTO DIVULGADO E
COMERCIALIZADO  COMO  HOTEL.  MERO
RESIDENCIAL  COM  SERVIÇOS.  INTERDIÇÃO
PELA  MUNICIPALIDADE.  OCULTAÇÃO
DELIBERADA  DE  INFORMAÇÃO  PELO
FORNECEDOR.  ANULAÇÃO  DO  NEGÓCIO
JURÍDICO.  INDENIZAÇÃO  POR  LUCROS
CESSANTES E POR DANOS MORAIS DEVIDA. 1. O
direito  à  informação,  no  Código  de  Defesa  do
Consumidor,  é  corolário  das  normas
intervencionistas ligadas à função social e à boa-fé,
em razão das quais a liberdade de contratar assume
novel  feição,  impondo  a  necessidade  de
transparência  em  todas  as  fases  da  contratação:  o
momento  pré-contratual,  o  de  formação  e  o  de
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execução do contrato e até mesmo o momento pós-
contratual.  2.  O  princípio  da  vinculação  da
publicidade reflete a imposição da transparência e da
boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos
contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou
serviços obriga-se nos exatos termos da publicidade
veiculada, sendo certo que essa vinculação estende-
se  também  às  informações  prestadas  por
funcionários ou representantes do fornecedor. 3. Se a
informação  se  refere  a  dado  essencial  capaz  de
onerar o consumidor ou restringir seus direitos, deve
integrar o próprio anúncio, de forma precisa, clara e
ostensiva, nos termos do art. 31 do CDC, sob pena de
configurar publicidade enganosa por omissão. 4. No
caso  concreto,  desponta  estreme  de  dúvida  que  o
principal  atrativo  do  projeto  foi  a  sua  divulgação
como  um  empreendimento  hoteleiro  -  o  que  se
dessume à toda vista da proeminente reputação que
a  Rede  Meliá  ostenta  nesse  ramo  -,  bem como  foi
omitida a falta de autorização do Município para que
funcionasse  empresa dessa  envergadura  na  área,  o
que,  à  toda  evidência,  constitui  publicidade
enganosa,  nos  termos  do  art.  37,  caput  e  §  3º,  do
CDC, rendendo ensejo ao desfazimento do negócio
jurídico, à restituição dos valores pagos, bem como à
percepção de indenização por lucros cessantes e por
dano moral. 5. Recurso especial de Antônio Rogério
Saldanha  Maia  provido.  6.  Recursos  especiais  de
Gafisa  S/A  e  Banco  BBM  S/A  não  conhecidos.
Prejudicadas  as  demais  questões  suscitadas.  (REsp.
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1.188.442/RJ,  Rel.  Ministro  Luís  Felipe  Salomão,
Quarta  Turma,  julgado  em  06/11/2012,  DJe
05/02/2013).
Em citada, o Ministro Relator  Luís Felipe Salomão,
ao  discorrer  acerca  relevância  do  princípio  da
informação para o direito do consumidor, asseverou:
É certo que o CDC é norteado principalmente pelo
reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e
pela necessidade de que o Estado atue no mercado
para  minimizar  essa  hipossuficiência,  garantindo,
assim, a igualdade material entre as partes.
O  nascimento  de  um  forte  direito  à  informação  é
corolário  de  todas  essas  normas  relacionadas  à
função social e à boa-fé, por intermédio das quais a
liberdade de contratar assume novel feição, uma vez
que  a  lei,  detentora  de  preponderante  papel  nessa
nova  realidade,  impõe  a  necessidade  de
transparência  em  todas  as  fases  da  contratação:
desde  o  momento  pré-contratual,  passando  pela
formação  e  execução  do  contrato,  e  até  mesmo  o
momento pós-contratual.

Diante  do  panorama  apresentado,  bem  ainda  pela
análise dos excertos do provimento monocrático de fls. 242/264 e do acórdão de fls.
288/305 acima transcritos, percebe-se  inexistir qualquer contradição ou obscuridade,
a merecer esclarecimento, ou omissão,  a  reclamar pronunciamento complementar,
sendo a rejeição dos presentes embargos medida cogente.
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Sobre  a  pretensão  de  prequestionamento
manifestada pela insurgente, mostra-se pertinente colacionar julgados desta Corte de
Justiça:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  COM  EFEITO
MODIFICATIVO  E  PARA  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  INEXISTÊNCIA  DE
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO. Os embargos de declaração se destinam
a  suprir  eventuais  omissões,  contradições  ou
obscuridades. Incorrendo tais hipóteses, o efeito para
fins de prequestionamento que se deseja emprestar
não pode ser acolhido. O julgador não está obrigado
a  enfrentar  todos  os  pontos  questionados  pelas
partes,  se já  encontrou no processo fundamentação
suficiente  para  decidir.  (TJPB;  EDcl  0128570-
07.2012.815.2001;  Primeira  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque;
DJPB 10/03/2014; Pág. 18).

E,

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO
DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS. 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
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rejeição  dos  aclaratórios.  “o  magistrado  não  está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela  parte,  desde  que  os  fundamentos  utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão”. O
colendo  Superior  Tribunal  de  justiça  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).
[…].  (TJPB;  Rec.  200.2012.071456-9/001;  Quarta
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da
Silva; DJPB 05/03/2014; Pág. 18) - grifei.

Ainda  que  assim  não  fosse,  ressalta-se  que  o
Julgador  não  está  obrigado  a  se  pronunciar  ao  talante  do  inconformado,  isto  é,
analisar todos os argumentos e todos os dispositivos legais ventilados pelas partes
em  sua  decisão,  bastando  embasá-la  com  fundamentos  suficientes  a  justificar  o
entendimento  por  ele  adotado,  pelo  que,  na  espécie,  mostra-se  desnecessário  o
pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais indicados pela insurgente em
suas razões.

Esclarece-se,  ademais,  que  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
condicionada ao reconhecimento das máculas dispostas no art. 535, do Código de
Processo  Civil,  conforme entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  senão
vejamos:
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PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
RESTABELECIMENTO  DE  APOSENTADORIA
ESPECIAL.  EXECUÇÃO.  CÁLCULOS  DA
CONTADORIA  JUDICIAL.  OFENSA  À  COISA
JULGADA.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  AUSÊNCIA  DE
OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO  MATERIAL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  REJEITADOS.  1.  Não  havendo
omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
merecem  ser  rejeitados  os  embargos  declaratórios
interpostos  com o propósito  infringente.  2.  "esta  c.
Corte  já  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).  "  EDCL  no  AGRG  nos  EDCL  nos
ERESP  1003429/df,  relator  ministro  Felix  Fischer,
corte  especial,  julgado  em  20.6.2012,  dje  de
17.8.2012. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ;
EDcl-AgRg-REsp 1.410.366; Proc. 2013/0344121-9; SP;
Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Mauro  Campbell
Marques; DJE 11/03/2014) - destaquei. 

Diante  dessas  considerações,  vê-se  que  o  acórdão
combatido  foi  nítido  e  objetivo,  inexistindo  quaisquer  dos  vícios  declinados  pela
insurgente,  tendo  referido  decisum apenas  acolhido  posicionamento  diverso  do
perseguido pela parte inconformada.
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Por  fim,  repiso,  não  é  encargo  do  julgador
manifestar-se sobre todos os fundamentos legais indicados pelas partes, nem mesmo
para fins  de  prequestionamento,  bastando ser  motivada a  prestação jurisdicional,
com a indicação das bases legais que dão suporte a sua decisão.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 09 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
                                                                                              Relator
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