
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº  0008347-10.2014.815.0011 — 3ª Vara Cível
de Campina Grande
RELATOR: João Batista Barbosa (Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides)
EMBARGANTE: Praiamar Empreendimentos Turísticos Ltda
ADVOGADO: Grace Christhine de Oliveira Gosson (OAB/RN 3.780), Ana Paula Melo
do Nascimento (OAB/RN 10.736), Gustavo Dias Oliveira (OAB/RN 5.800) e Leonardo
Bruno Avelino (OAB/RN 8.016)
EMBARGADO: Vandeilton de Sousa Braz
ADVOGADO: Francisco Pedro da Silva (OAB/PB nº 3.898)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — INO-
CORRÊNCIA  — PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA ANALISADA NO ACÓRDÃO — AUSÊNCIA
DE VÍCIOS — REJEIÇÃO. 

— Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das ques-
tões debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não servem para a
substituição  do  decisório  primitivo.  Apenas  se  destinam  a  suprir
eventuais omissões,  contradições ou obscuridades. Inocorrendo tais
hipóteses, os declaratórios devem ser rejeitados.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos  antes
identificados, 

A C O R D A M os integrantes da Terceira Câmara Cível do
Colendo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  por unanimidade, em rejeitar os
Embargos de Declaração.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Embargos  Declaratórios  opostos  por Praiamar
Empreendimentos Turísticos Ltda  contra o acórdão de fls. 105/110, que rejeitou a
preliminar de ilegitimidade passiva e negou provimento ao recurso.

Vislumbra-se  dos  autos  que  o  embargado  ajuizou  a  presente
ação  em  razão  de  ter  solicitado  a  reserva  de  um  quarto  num hotel  localizado  em
Natal/RN e, chegando ao local, obteve a informação de que nenhuma reserva foi feita
em seu nome, não sendo possível acomodá-lo, já que todos os quartos estavam ocupa-
dos.
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O magistrado a quo, a seu turno, julgou procedentes os pedidos,
condenando as promovidas, de forma solidária, ao pagamento de danos materiais de R$
649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais) e, a título de danos morais, o valor de R$
6.000,00 (seis mil reais), tudo com juros e correção monetária. 

O acórdão manteve o entendimento proferido pelo juízo a quo.
 
O embargante assegura que o acórdão não se pronunciou sobre a

natureza civil da relação existente com o embargado, além da inexistência de responsa-
bilidade solidária. Por fim, afirma que os aclaratórios foram opostos para prequestiona-
mento da matéria.

Não foi apresentada reposta ao recurso (fls. 120). 

                   É o breve relatório. 

VOTO

Os embargos de declaração constituem mais um dos instrumen-
tos postos à disposição dos litigantes pela legislação processual vigente, com a finalida-
de específica de sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado que, de algu-
ma forma, prejudiquem ou impeçam o efetivo cumprimento da decisão. 

A omissão, em primeira análise, representa a parte do acórdão
embargado que, em tese, deveria ter se pronunciado sobre determinado ponto de extre-
ma relevância para o deslinde da causa e que, não obstante, quedou-se inerte. Da mesma
forma, a contradição que autoriza a interposição dos embargos deve ser entendida como
aquela existente entre premissas lançadas na fundamentação do acórdão ou ainda entre a
fundamentação e a conclusão, devendo, neste ponto, ser demonstrada de forma bastante
clara pelo embargante. Por fim, as obscuridades representam pontos sobre os quais a de-
cisão embargada não se pronunciara com clareza (gramatical e lógica) suficiente e que,
de todo modo, prejudica a exata compreensão do comando descrito no acórdão.

Importante destacar que, apesar de não ter se pronunciado ex-
pressamente sobre todos os dispositivos citados pelo embargante, o acórdão recorrido
apreciou de maneira fundamentada todas as questões pertinentes às razões do recurso.
Ademais, não se constitui obrigação do órgão julgador manifestar-se sobre todos os dis-
positivos legais existentes a respeito de determinada matéria. 

Como bem pontuou o magistrado a quo, “...a empresa hotelei-
ra compõe a cadeia para entrega do serviço contratado, ou seja, integra os serviços
contratados pelo autor, informando inclusive que efetivamente foi realizada uma
reserva em nome do promovente sendo, posteriormente, cancelada pela operadora
Travcos, empresa que mantém com o 2º promovido uma relação de parceria para
fins de reserva de vagas, no que indubitavelmente coloca o 2º réu como parte res-
ponsável pela prestação de serviços oferecidos ao promovente, vez que se trata, in
casu, dada a relação de consumo havida entre as partes, de responsabilidade soli-
dária” (fls. 63-v).
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Verifica-se nos  autos  que o cancelamento  foi  solicitado pela
operadora Travcos, contudo, a referida empresa e o embargante atuam em parceria nos
serviços de reserva de quartos de hotéis, logo, configurada a responsabilidade solidária.

Os documentos de fls. 35/36 demonstram que a reserva foi feita,
mas houve seu cancelamento no dia 03/10/13, ou seja, poucos dias antes da viagem do
embargado, não havendo nos autos comprovação de que o mesmo tenha sido informado
de tal circunstância.

No caso, evidente a ocorrência de dano moral, já que o embarga-
do fez a reserva meses antes, viajou até o destino e teve sua expectativa frustrada, tendo
ainda que arriscar a disponibilidade de vagas em outro hotel e arcar com as despesas
deste (fls. 12/13).

Não existe nenhum vício capaz de se concluir pelo acolhimen-
to dos embargos.

Verifica-se, na verdade, que o embargante não se conformou
com a fundamentação contrária em relação às suas pretensões e, para tanto, lançou mão
dos aclaratórios de maneira totalmente infundada. 

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti
de Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa (Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o
Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz Convocado para substituir a Exma.
Desª. Maria das Graças Morais Guedes)

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

João Pessoa, 20 de março de 2018.
 

João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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