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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0061015-70.2012.815.2001.
ORIGEM: 11ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Caio Gomes Turczinski – ME.
ADVOGADO:  Rinaldo  Mouzalas  de  Souza  e  Silva  (OAB/PB nº  11.589)  e  Mouzalas,  Borba  e
Azevedo Advogados Associados (OAB/PB nº 206).
EMBARGADO: Paulo Lima dos Santos.
ADVOGADO: Diana Angélica Andrade Lins (OAB/PB nº 13.830).

EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELAÇÃO.  SUPOSTA
OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO  NO  ACÓRDÃO.  INOCORRÊNCIA.
REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS. REJEIÇÃO.

Os  Embargos  de  Declaração  que,  a  pretexto  de  sanar  inexistente  contradição,
omissão ou erro material, instauram nova discussão a respeito de matéria expressa e
coerentemente decidida pelo Acórdão embargado hão de ser rejeitados.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  aos
Embargos Declaratórios na Apelação Cível n.º 0061015-70.2012.815.2001, em que
figuram como Embargante Caio Gomes Turczinski – ME e Embargado Paulo Lima
dos Santos.

ACORDAM  os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em
conhecer os Embargos de Declaração e rejeitá-los.

VOTO.

Caio Gomes Turczinski – ME, nos autos da Ação de Indenização por Danos
Materiais e Morais ajuizada em seu desfavor por  Paulo Lima dos Santos, opôs
Embargos de Declaração contra o Acórdão de f. 112/113-v, que negou provimento
à sua Apelação, mantendo  a Sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível da
Comarca desta Capital, f. 69/75, que julgou procedente o pedido, condenando-o ao
pagamento das quantias de R$ 3.333,00, como ressarcimento pelo prejuízo material
experimentado pelo Embargado, e R$ 3.000,00, a título de indenização por danos
morais,  em  razão  da  má  prestação  do  serviço,  consubstanciada  na  venda  de
motocicleta com os números de Chassi e Motor incorretos, bem como ao pagamento
das  custas  processuais  e  honorários  advocatícios  de  sucumbência,  fixados  no
percentual de 20% sobre o montante condenatório.

Em suas razões, f. 116/121, alegou que o Acórdão incorreu em omissão e
contradição por haver mantido sua condenação ao pagamento de indenização por
danos  patrimoniais,  argumentando  que  as  referidas  lesões  materiais  não  foram
comprovadas, como sustenta ter sido reconhecido por este Colegiado.



Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios com efeitos infringentes, para que
o Acórdão seja reformado e a Apelação provida, com a consequente improcedência
do pedido.

Contrarrazoando, f. 126/128, o Embargado asseverou que não há omissão ou
contradição no Aresto, posto que, em seu dizer, toda a matéria constante das razões
da Apelação foi enfrentada por este Colegiado, que reconheceu a falha na prestação
do serviço do Embargante, pelo que requereu a rejeição dos Embargos.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Os Embargos  de  Declaração estão  previstos  no art.  1.022,  do  CPC/2015,
possuindo como pressuposto a presença de omissão,  contradição,  obscuridade ou
erro material na Decisão embargada1.

O  Acórdão  embargado  enfrentou  de  forma  clara  e  coerente  as  questões
atinentes à ocorrência das lesões materiais e extrapatrimoniais experimentadas pelo
Autor/Recorrido em razão da falha no serviço do Embargante, que lhe vendeu um
veículo  e  não  cuidou  de  fornecer  a  documentação  correta  relativa  ao  bem,
concluindo,  ao  contrário  do  que  alega  o  Recorrente,  que  não  há  nos  autos
comprovação  de  que  o  Embargado  tenha  conseguido  retirar  a  motocicleta
apreendida  pela  Autoridade  Policial,  pelo  que  restaram  configurados  os  danos
patrimoniais, consoante se verifica do seguinte excerto:

“Tanto  na  Contestação,  f.  20/26,  quanto  nas  razões  da  Apelação,  o
Recorrente admite que a Nota Fiscal entregue ao Apelado no momento da
aquisição continha números de Chassi e Motor errados, buscando atribuir ao
Recorrido a negligência em não conferir a documentação.

O  Apelante,  na  condição  de  fornecedor  de  serviços,  responde,  de  forma
objetiva,  independentemente  da  existência  de  culpa,  pela  reparação  dos
danos  causados  aos  consumidores  por  defeitos  relativos  à  prestação  dos
serviços, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando incontroversa a falha no serviço do Apelante, que vendeu o veículo
ao Apelado e não cuidou de lhe fornecer a documentação correta relativa ao
bem,  não  há  como  isentá-lo  da  responsabilidade  de  indenizar  eventuais
prejuízos ocasionados pela conduta danosa.

Quanto aos danos materiais, inexistindo nos autos qualquer comprovação de
que  o  Apelado  tenha  conseguido  retirar  a  motocicleta  apreendida  pela
Autoridade  Policial,  o  prejuízo  material  deve  ser  calculado  tendo  como
referência o valor pago para sua aquisição, R$ 3.333,00, demonstrado, como
já citado, pelo documento de f. 14.”

1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.



Dessa  forma,  não  há  qualquer  vício  a  ser  sanado,  vislumbrando-se,  ao
revés, nítida intenção de rediscussão do mérito expressa e coerentemente decidido,
em patente desconformidade com o que determina o referido dispositivo legal.

Posto  isso,  considerando  que  os  Embargos  de  Declaração  foram
interpostos apenas para ensejar a rediscussão da matéria, 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 17 de abril de 2018,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. Presente à sessão o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


