
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0026540-83.2008.815.0011.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Origem : 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Embargante  : Associação Comercial de São Paulo.
Advogado : Raíssa Bezerra Fernandes Martins.
Apelado   : João Almeida Magalhães.
Advogado : Veruska Maciel.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA
QUE NÃO FORA ANALISADA NA DECISÃO
ATACADA.  IMPOSSIBILIDADE.  MANU-
TENÇÃO DO DECISUM. REJEIÇÃO. 

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos  casos  de  obscuridade,  contradição  ou  omissão,
não se prestando ao reexame do julgado.

-  Considerando  que  as  razões  expostas  pelo
embargante  foram  devidamente  enfrentadas  nas
decisão agravada, não há que se falar em omissão no
acórdão  que  apenas  mostrou-se  contrário  às  suas
argumentações recursais.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda Câmara  Cível do Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em
sessão ordinária, REJEITAR OS EMBARGOS, À UNANIMIDADE, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Trata-se de  Embargos de Declaração (fls.  149/152)  opostos
pela  ACSP  Associação  Comercial  de  São  Paulo, contra  os  termos  do
Acórdão de fls. 303/308, o qual deu provimento pracial à apelação interposta
pela ora embargante em desfavor de João Almeida Magalhães.
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O recorrente, em suas razões, afirma que a decisão colegiada
padece de omissão “quanto aos documentos que instruíram a contestação,
mormente quanto à certidão extraída do banco de dados do SCPC, no nome
da  parte  autora”.  Dessa  forma,  requer  o  pronunciamento  desta  Corte  a
respeito de tal documentação. 

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  o
recurso interposto.  

Nos  termos  do  art.  535  do  Código  de  Processo  Civil,  são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade, contradição ou omissão. 

Desse modo, pressupõe para sua interposição, por exemplo, a
falta de clareza na redação, a possibilidade de eventualmente permitir duplo
sentido na interpretação, bem como a não apreciação obrigatória de um dos
pedidos formulados pelo recorrente.

No caso em apreço, pode-se perceber que o acórdão embargado
analisou detidamente a questão posta em discussão pelo agravante, sobretudo
no que tange à documentação encartada aos autos, dentre as quais se destacam
as notificações tardiamente enviadas à parte autora. Vejamos, pois, excerto da
decisão embargada:

“Ora, analisando o caderno processual, observa-se
o  envio  de  correspondência  à  parte  autora  (fls.
173/183).  No  entanto,  a  primeira  das  notificações
acostadas  aos  autos  é  de  06  de  maio  de  2008,
contudo  a  data  da  primeira  inclusão  do  nome da
parte promovida se deu em 05/05/2008 (fls. 171). Da
mesma  forma,  a  data  de  envio  da  segunda
notificação  é  25  de  julho  de  2008,  mormente  a
segunda inclusão tenha ocorrido em 24/07/2008 (fls.
171). Por fim, a terceira notificação data de 01 de
novembro de 2008 (fls. 173), enquanto que a última
inscrição ocorreu no dia 31 de outubro de 2010 (fls.
171)  Logo,  a  respeito  da  comunicação  desses
débitos, sobre os quais gravita a presente ação, não
obstante suas argumentações,  a parte apelante não
teve sucesso em demonstrar que houve efetivo aviso
anterior à inclusão do nome do autor/apelado junto
aos órgãos de proteção ao crédito. 

Em verdade, considerando a natureza consumerista
da relação entre as partes, aplica-se a inversão do
ônus da prova prevista no art. 6.º, VIII, do CDC. No
caso, era dever da apelante demonstrar que cumpriu

Embargos de Declaração  nº 0026540-83.2008.815.0011  2



regularmente os trâmites da negativação do nome da
autora,  mesmo porque não seria possível exigir da
recorrida prova de fato negativo, ou seja, de que não
recebeu a notificação. 

Partindo dessa  premissa,  a  falha  ocorrida  implica
em fato passível  de  ser  indenizado moralmente,  já
que causou evidente surpresa no consumidor lesado,
gerando-lhe  uma  situação  presumivelmente
constrangedora.  Fora o abalo moral,  não se pode
distanciar-se do papel  pedagógico da indenização,
na medida em que a penalização da empresa serve
para  impedir  a  prática  de  novos  ilícitos,  máxime
visando à proteção dos consumidores”. (fls. 306)

Nesta perspectiva, verifica-se que não há qualquer suprimento a
ser realizado ao julgado embargado que, como visto, analisou detidamente a
prova documental encartada aos autos.  

Em conformação  com essas  premissas  emerge  a  irreversível
evidência  de  que  o  acórdão  não  se  mostrou omisso,  apenas  contrário  à
pretensão do recorrente.

Ressalta-se,  ademais,  que  ausente  qualquer  das  hipóteses
previstas no artigo 535 do CPC, os aclaratórios devem ser rejeitados, pois não
se prestam a responder a questionários sobre pontos estranhos ao recurso, nem
muito menos a indicar qual caminho deverá seguir a parte no decorrer da lide.

Por fim, consigno que não é encargo do julgador manifestar-se
sobre todos os fundamentos legais indicados pelas partes, nem mesmo para
fins  de  prequestionamento,  bastando  que  a  prestação  jurisdicional  seja
motivada,  como  efetivamente  o  foi,  indicando  as  bases  legais  que  deram
suporte à decisão.

Nesse contexto, em consonância com a atual situação em que se
encontra a prática forense, o eminente Ministro Franciulli Netto pondera sobre
a finalidade da decisão judicial, de resolução fundamentada dos litígios postos
em  discussão,  a  qual  foi  devidamente  alcançada  por  meio  do  decisum
embargado. Confira-se:

“(...) a função teleológica da decisão judicial é a de
compor  precipuamente,  litígios.  Não  é  peça
acadêmica  ou doutrinária,  tampouco  se  destina  a
responder a argumentos, à guisa de quesitos, como
se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia observada a res in iudicium
de ducta” (Resp 611.518/MA, DJU 05.09.06) (grifei).

Por  tudo  o  que  foi  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS, mantendo  a  decisão  recorrida  pelos  seus  próprios
fundamentos.
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É COMO VOTO.

Presidiu a sessão o Exmo. Des.  Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho.    Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro do
Valle Filho, o Exmo. Dr. José Ferreira Ramos Júnior (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
     Desembargador Relator
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