
 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração nº 0034843-23.2007.815.0011
Origem : 7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Embargante: Redepharma Ltda
Advogados : Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva - OAB/PB nº 11.589 e Sabrina  

Pereira Mendes - OAB/PB nº 13.251
Embargada : Girliane Cavalcante Nóbrega
Advogados : Tânio Abílio de Albuquerque Viana - OAB/PB nº 6.088 e Maria 

Angelina Tavares de Lima - OAB/PB nº 23.657

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  APELAÇÃO.  PROVIMENTO  DO
RECURSO.  MANEJO  DE  ACLARATÓRIOS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO NO
JULGADO. VÍCIOS  NÃO  CARACTERIZADOS.
MATÉRIAS  DEVIDAMENTE  ENFRENTADAS  NO
DECISÓRIO.  PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA
MATÉRIA.  VIA  INADEQUADA.  NÃO
ACOLHIMENTO.  MANUTENÇÃO  DA DECISÃO.
REJEIÇÃO. 
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- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade,  contradição ou omissão,
ou,  ainda,  para  corrigir  erro  material,  não  se
prestando  ao  reexame  do  julgado  e  não  existindo
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.

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

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

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

Trata-se  de EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  fls.
234/240, apresentados por Redepharma Ltda, combatendo o acórdão de fls. 224/232,
que,  por  votação  unânime, deu  provimento  ao  recurso  forcejado  por Girliane
Cavalcante  Nóbrega,  nos  autos  da  Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais  e
Materiais, por ela movida.

Desse  modo,  ao  meu  sentir,  a  verba  indenizatória
fixada  em  R$  3.000,00  (três  mil  reais) atenta  aos
critérios  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade,
suficiente  para  compensar  o  inconveniente sofrido,
funcionando, ainda, como um fator de desestímulo à
reiteração da conduta ora analisada,  pois  fará com
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que os demandados adotem medidas para evitar a
repetição de atos de tal natureza.
À  luz  dessas  considerações,  vê-se  que  a  sentença
merece reforma.
Ante  o  exposto,  DOU PROVIMENTO  AO
RECURSO  APELATÓRIO,  para  reformar  a
sentença,  condenando as  empresas  solidariamente,
ao  pagamento  de  indenização  no  valor  de  R$
3.000,00  (três  mil  reais).  Inverto,  ainda,  o  ônus
sucumbencial.

Nas suas razões, o recorrente sustenta a ocorrência de
omissões  e  contradição  no  julgamento  combatido.  As  primeiras  estariam
consubstanciadas na ilegitimidade passiva da Redepharma e inexistência de provas
mínimas que pudessem corroborar com o direito alegado pela parte Embargada, não
se demonstrando justa a condenação por dano não provado e derivado de fatos que
não possuem qualquer nexo de causalidade com a conduta da parte Embargante. A
segunda,  por  seu  turno,  caberia  na  impossibilidade  de  produzir  prova  que  fora
produzida  nos  próprios  autos,  quando  de  sua  instrução.  Ao  final,  pugna pelo
acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões acostadas, fls. 245/246.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De início, é oportuno esclarecer que, nos moldes dos
incisos  I,  II  e  III,  do  art.  1.022,  do  Código  de  Processo  Civil,  os  embargos  de
declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
para  suprir  omissão  de  ponto  ou  questão  sobre  o  qual  o  juiz,  de  ofício  ou  a
requerimento, devia se pronunciar, ou, ainda, para corrigir erro material.
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Consoante  relatado,  no  presente  caso,  o  recorrente
aduziu que a decisão recorrida foi  omissa em dois pontos. Primeiro porque deixou
de  “verificar  que  o  pedido  da  parte  Apelante  era  de  reforma  da  sentença  para
condenação apenas da parte Apelada Midway”. Para tanto, sustenta a ilegitimidade
passiva da Redepharma, que serviu apenas como intermediária na relação de compra
e venda, não sendo responsável pela fabricação do produto, vendido sem violação de
embalagem ou qualquer indicação de má conservação”, fl.  236. Segundo porque a
decisão não se manifestou sobre a “inexistência de provas mínimas que pudessem
corroborar com o direito alegado pela parte Embargada, não se demonstrando justa a
condenação por dano não provado e derivado de fatos que não possuem qualquer
nexo de causalidade com a conduta da parte Embargante”, fl. 236. Alegou, ainda,
contradição no tocante ao repasse “às partes Promovidas o ônus de produzir uma
prova que fora reconhecida nos próprios autos ser IMPOSSÍVEL”, fl. 238.

Passo a analisar, ponto a ponto, as insurgências.

No que diz respeito à primeira  omissão sustentada,
qual seja,  a de que a decisão atacada  deixou de “verificar que o pedido da parte
Apelante  era  de  reforma da  sentença  para  condenação  apenas  da  parte  Apelada
Midway”, é certo que a própria apelante quando nomeia os apelantes o faz trazendo
como recorridos a  Midway International Labs Ltda e a  Redepharma Ltda, fl. 262;
tanto é assim, que a própria Redepharma Ltda apresenta contrarrazões, fls. 269/276. 

Quanto  à  segunda  omissão apontada,  qual  seja,  a
“inexistência de provas mínimas que pudessem corroborar com o direito alegado
pela  parte  Embargada,  não  se  demonstrando  justa  a  condenação  por  dano  não
provado e derivado de fatos que não possuem qualquer nexo de causalidade com a
conduta da parte Embargante”, a decisão atacada assim consignou, fls. 227:

Pois bem, não é possível, através do laudo pericial,
fls.  224/229, precisar se a barata estava inserida no
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produto antes de sua abertura, ou seja,  se o inseto
adentrou no produto após a violação da embalagem
para consumo. Contudo, é certo que as antenas da
barata não estavam mais dentro do pacote.
Oportuno ressaltar, que nos termos do art. 373, I, do
novo  Código  de  Processo  Civil,  ao  autor  incumbe
provar o fato constitutivo do seu direito, cabendo ao
réu,  por  sua  vez,  demonstrar  a  ocorrência  de  fato
impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito
alegado. Senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I  –  ao  autor,  quanto  ao  fato  constitutivo  do  seu
direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Na  espécie,  é  certo  que  a  autora  demonstrou  a
aquisição  do  produto  fabricado  pela  empresa
requerida  e  as  providências  posteriores  através  de
cupom fiscal (fl. 13) e fotos (fls. 30/32).

Como se depreende do trecho ora transcrito, o dano
restou provado e derivado de fatos ligados à conduta da parte Embargante.

No que tange à  contradição aduzida,  qual  seja,  “o
ônus  de  produzir  uma  prova  que  fora  reconhecida  nos  próprios  autos  ser
IMPOSSÍVEL”, assim ficou consubstanciado na decisão apelada, fl. 227/229.

Maiores  elementos  não  há  como  se  exigir  da
consumidora, à comprovação dos fatos constitutivos
ao  seu  direito.  De  outro  lado,  as  fabricantes
demandadas  não  conseguiram  demonstrar  a
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ausência de responsabilidade de suas partes ao caso
em comento.
Sobre o tema, destaco:
RECURSO  INOMINADO.  INDENIZATÓRIA.
CONSUMIDOR.  ALIMENTO  IMPRÓPRIO  AO
CONSUMO. INSETO PARCIALMENTE INGERIDO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
A autora ingeriu parcialmente uma barata,  quando
jantava no estabelecimento demandado. Vieram aos
autos o comprovante de pagamento da refeição, no
dia  do  fato,  o  boletim de  atendimento  médico  em
razão de vômito apresentado pela consumidora, bem
assim  fotografias  do  inseto  junto  à  comida.  Dano
moral  configurado.  Produto  defeituoso  (art.  12 do
CDC) impróprio ao consumo,  causando afronta  ao
dever de segurança, falha na qualidade e frustração à
justa expectativa do consumidor. Situação particular
que gera  repulsa.  Ofensa  à  incolumidade física  da
parte.  Dever  de  indenizar  reconhecido.  Recurso
provido a fim de majorar o valor da indenização para
R$ 5.000,00, a fim de melhor se ajustar à reparação
pretendida e  às  peculiaridades do caso,  bem como
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
RECURSO PROVIDO DANO MORAL MAJORADO.
(Recurso  Cível  Nº  71005691951,  2ª  Turma Recursal
Cível, Rel. Desa. Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe,
Julgado em 21/10/2015).
E,
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
INGESTÃO  DE PEDAÇO  DE  CHOCOLATE  COM
PRESENÇA  DE  CORPO  ESTRANHO.  DANO
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MORAL:  CABIMENTO.  QUANTUM.  1.
Demonstrada  a  aquisição  e  a  ingestão  de  produto
contendo corpo estranho em seu interior. Presença de
larva dentro de chocolate fabricado pela requerida. 2.
Ausência  de  comprovação  pela  demandada  que  o
problema se deu posteriormente à fabricação, prova
esta  que  não  se  mostrava  impossível.  3.  Dever  de
indenizar  reconhecido  independentemente  de
perquirição  de  culpa,  em  razão  da  relação  de
consumo com responsabilidade objetiva. Dano moral
in  re  ipsa.  4.  Ausente  sistema  de  tarifamento,  a
fixação  do  montante  indenizatório  ao  dano
extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do
juiz. Manutenção do quantum definido na sentença
[R$  4.000,00  -  Quatro  mil  reais].  NEGARAM
PROVIMENTO  AOS  RECURSOS.  UNÂNIME.
(Apelação  Cível  Nº  70057322349,  Décima  Câmara
Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Jorge
Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 28/08/2014)
Assim, faz jus a autora, ora apelante, à reparação por
dano  moral,  visto  que  passou  por  sentimentos  de
repulsa e no temor de que algum mal futuro afetasse
a sua saúde. 

Deste modo, tendo a decisão hostilizada sido clara e
precisa quanto ao enfrentamento dos pontos indispensáveis ao desfecho do caso, não
vislumbro eiva alguma a ser sanada.

Em  verdade,  as  referidas  alegações  revelam
claramente  a  intenção  do  embargante  de  reexaminar  a  matéria  e  obter  novo
pronunciamento  em  seu  favor,  o  que  é  inadmissível  em  sede  de  embargos  de
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declaração,  já  que,  pelo que restou demonstrado alhures,  inexistem contradição e
omissão no acórdão recorrido. 

Nesse sentido,  o  Superior  Tribunal  de Justiça  já  se
manifestou:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO EM RECURSO
ESPECIAL.  CARÁTER  INFRINGENTE.
RECEBIMENTO  COMO  AGRAVO  REGIMENTAL.
ACÓRDÃO  RECORRIDO.  OMISSÃO  E
OBSCURIDADE.  NÃO  EXISTÊNCIA.  AÇÃO
REVISIONAL.  CONTRATOS  DE  ABERTURA  DE
CRÉDITO  EM  CONTA  CORRENTE  E  DE
EMPRÉSTIMO.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
TERMO  FINAL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
COMPENSAÇÃO.  ENUNCIADOS  296  E  306  DA
SÚMULA DO STJ.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade,  omissão  ou  contradição  porventura
existentes  no acórdão,  não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2.  Excluída  a  comissão  de  permanência,  os  juros
remuneratórios,  nos  termos  do  enunciado  296  da
Súmula do STJ, são devidos até o efetivo pagamento
da dívida.
3.  Havendo  sucumbência  recíproca,  o  valor  dos
honorários  advocatícios  deverá  ser  compensado,  a
teor do disposto no verbete sumular 306 do STJ.
4.  Embargos  de  declaração  recebidos  como agravo
regimental, a que se nega provimento. (EDcl no REsp
615.047/RS,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL
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GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
03/05/2012, DJe 09/05/2012) - destaquei.

Ademais,  os  embargos  de  declaração  não  servem
para obrigar o juiz a reforçar a fundamentação do decisório, reexaminar as matérias
já apreciadas,  ou ainda explicitar dispositivos legais, quando já  tenha encontrado
fundamentos  outros  suficientes  para  embasar  a  sua  decisão  e  resolver  as
controvérsias firmadas.

Não se configurando os vícios alegados no julgado,
tem-se como incabível o manejo de embargos de declaração com essa finalidade.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

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

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de maio de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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