
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração n° 0099239-77.2012.815.2001– 15ª Vara Cível da Capital 
RELATOR :  João  Batista  Barbosa,  Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides
EMBARGANTE : AGECEF – Associação dos Gerentes da Caixa Econômica Federal
ADVOGADO : Clóvis Souto Guimarães Júnior(OAB/PB 16.354)
EMBARGADO : Claro S/A
ADVOGADO : Cícero Pereira de Lacerda Neto (OAB/PB 15.401)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO
ANÁLISE  DE  DOCUMENTOS  DOS  AUTOS.  PROVA  DO
DANO  MORAL.  PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DE
MATÉRIA JÁ ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE  OMISSÃO  NESTA  PARTE.  APRECIAÇÃO  DE  CAMPO
ESPECÍFICO NA FATURA. OMISSÃO OCORRIDA. ANÁLISE
NOS EMBARGOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
A  MAIOR.  ACOLHIMENTO  PARCIAL  DOS  EMBARGOS
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Pois bem. Numa análise detida das faturas, verifica-se que de fato,
em algumas constam o valor pago referente a fatura do mês anterior,
todavia somando o débito total cobrado pela operadora de telefonia e
aquele efetivamente pago pelo promovente não se verifica excesso,
pelo que é indevida a restituição. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
nominados.  

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado,  por unanimidade, em  acolher parcialmente os embargos, sem efeitos
infringentes, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO.

Cuida-se  de  Embargos  Declaratórios opostos  por  AGECEF  –
Associação dos Gerentes  da Caixa Econômica Federal contra  Acórdão de fls.  392/395
proferido nos autos em tela, alegando omissão no julgado.

No Acórdão embargado, esta Terceira Câmara Cível, deu provimento
ao apelo da Claro S/A interposta em face da sentença de fls. 317/316, nos seguintes termos:
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“Com  estas  considerações,  DOU  PROVIMENTO  AO  APELO  E
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO,  para  excluir  da
condenação os pedidos formulados na exordial no tocante à restituição das
quantias pagas indevidamente e à configuração do ato ilícito e condenar a
parte  autora  ao  pagamento  das  custas  judiciais  e  dos  honorários
advocatícios, que fixo em R$ 1.500, 00 (hum mil e quinhentos reais),  em
conformidade com o artigo 20, parágrafo 4º, do antigo CPC.”

Inconformado, o promovente/ora embargante alega omissão na análise
das provas dos autos,  notadamente as faturas de fls.  117, 215, 228, 238 e 244 no campo
“Valor pago na última fatura”, onde constam os pagamentos realizados a maior, bem como
relativo ao dano moral  sofrido.  Por fim, pugna pelo acolhimento dos Embargos para que,
reformado o Acórdão embargado, seja negado provimento ao apelo da promovida e mantida a
sentença em todos os seus termos.

É o relatório. Voto.

Cuidam  os  autos  de  ação  declaratória  de  obrigação  de  fazer  c/c
indenização  por  danos  morais  e  materiais ajuizada  pelo  embargante  em  desfavor  da
embargada. 

O Juízo a quo, declarando a revelia da demandada, julgou procedente
em parte os pedidos para impor a obrigação de fazer do refaturamento dos débitos referentes a
período compreendido  entre  os  meses  de  agosto de  2011 e junho de  2012,  determinar  a
restituição de forma simples da quantia de R$ 35.934,67 relativa ao pagamento a maior das
faturas, e condenar ao adimplemento de indenização por dano moral no importe R$ 15.000,00
pelo vício na prestação do serviço. 

Irresignada, a Claro S/A moveu recurso de apelação e a promovente,
recurso  adesivo,  tendo  esta  Egrégia  Câmara,  por  entender  que  não restaram provados  os
pagamentos  das  faturas  a  maior,  tampouco  o  dano  moral,  dado  provimento  ao  apelo  e
declarado prejudicado o recurso adesivo, nos termos do relatório supra.

Inconformado,  aduz  o  embargante  omissão  no  julgado  acerca  da
análise das faturas, notadamente o campo “pagamento da fatura anterior”. Afirma, ainda, que
restou provado o dano moral sofrido pelo promovente.

Inicialmente,  cabe-nos  registrar  que  os  Embargos  Declaratórios
possuem a função teleológica de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando
eventuais  obscuridades  ou  contradições.  Suas  hipóteses  de  cabimento  são  exaustivas  e
taxativamente elencadas pelo art. 535 do CPC. 

A omissão autorizante da interposição dos Embargos é aquela em que
incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, seja porque a
parte expressamente o requereu, seja porque a matéria é de ordem pública e o julgador tinha
de decidi-la ex officio. 

Pois  bem,  merece  provimento  parcial  os  presentes  embargos
declaratórios, todavia sem efeitos infringentes.

Inicialmente,  quanto a alegada omissão acerca da comprovação do
dano moral sofrido, todos os pontos tidos como relevantes para o deslinde da controvérsia,
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nesse sentido, foram bem fundamentados, sendo impertinente o recurso nesta parte. Reitere-
se, bem por isso, o que bem posto na decisão embargado acerca da matéria:

“Ressalte-se ainda que, a despeito da cobrança a maior, conclui-se que a
suspensão dos serviços decorreu  do não pagamento das faturas, uma vez
que colhe-se dos e-mails que a operadora de telefonia enviou faturas para
pagamento decorrente de acordos realizadas (fls. 89), as quais poderiam ter
sido pagas como forma de evitar o bloqueio. Assim, vê-se que o ato ilícito
alegado pela demandante não está retratado nos autos, descaracterizando a
ocorrência do dano moral.

Ora, há tão somente demonstração de que houve discordância em relação à
extensão da prestação devida, fato provado pela cópia dos e-mails acostada
(fls. 59/116), e essa circunstância não induz a caracterização do ato ilícito,
encontrando-se o fato dentro da esfera do mero aborrecimento.

Ausentes, portanto, os elementos do ilícito civil, resta prejudicada a análise
da pretensão recursal veiculada no recurso adesivo, que versa tão somente
sobre a extensão da prestação indenizatória.”

 
Entendemos, assim,  que toda a matéria  necessária a prova do dano

moral  sofrido  pelo  embargante  foi,  devidamente  apreciada  no  acórdão  embargado,  sendo
totalmente impertinente o presente recurso nesta parte.

Por sua vez, com relação ao campo “Valor pago na última fatura”,
naquelas de fls. 117, 215, 228, 238 e 244, de fato não houve pronunciamento nesse sentido.
Assim, faz-se a análise nesses embargos declaratórios.

Alega  o  embargante  que  nos  documentos  que  deixaram  de  ser
analisados constam as provas dos pagamentos a maior, pelo que resta devida a indenização
pelo dano material sofrido, a saber R$ 35.934,67.

Pois bem. Numa análise detida das faturas, verifica-se que de fato, em
algumas constam o valor pago referente a fatura do mês anterior, todavia somando o débito
total cobrado pela operadora de telefonia e aquele efetivamente pago pelo promovente não se
verifica excesso, pelo que é indevida a restituição.

Para  facilitar  a  compreensão,  segue  uma  tabela  com  os  valores
cobrados nas  faturas  e  aqueles  pagos pelo promovente,  que ao final  abatendo-se do total
devido, verifica-se que não houve pagamento a maior, sendo indevida a restituição perquirida.
Veja-se:

 Folha dos autos Vencimento Valor da Fatura
R$

Valor Pago 

117 24/08/2011 
 

7.786,79 0,00 

206 e 214/215 24/09/2011 5.806,44 7.786.79 

215,226 e 228 24/10/2011 11.572,34 20,75
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228 e 238
24/11/2011

15.169,56 11.572,34

238 e 244
24/12/2011

14.957,32 15.169,56 

244, 253 e 255
24/01/2012

16.880,27 13.881,74 

276 e 277 24/05/2012 12.764,54 0,00 

284 e 287v 24/06/2012 15,219,87 0,00 

Total cobrado /
Total pago 100.184,13 48.431,18

Na inicial, o promovente afirma que lhe foi cobrado um total de R$
100.184,13, quando entende que o valor correto seria R$ 64.249,46.

Da  análise  das  faturas,  verifica-se  que  somente  restou  provado  o
pagamento  de  R$  48.431,18.  Assim,  conclui-se  que  o  promovente  não  comprovou  o
pagamento do valor total que entende devido (R$ 64.249,46), pelo que não lhe assiste o
direito a qualquer restituição, como bem restou consignado no Acórdão embargado.

Ante  o  exposto,  acolho  parcialmente  os  embargos   sem  efeitos
modificativos,  apenas  para  sanar  a  omissão  no  tocante  a  apreciação  de  análise  dos
documentos apontados pelo embargante.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de
Albuquerque (Presidente). Presentes no julgamento o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator) e a a
Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.  

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Marcos  Vilar  Souto  Maior,
Procurador  de Justiça. 

João Pessoa, 20 de março de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz convocado/Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Embargos de Declaração n° 0099239-77.2012.815.2001– 15ª Vara Cível da Capital 

Vistos, etc., 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa,07 de dezembro de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR
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