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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0043284-71.2006.815.2001
RELATOR   : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
EMBARGANTE  : Banco do Brasil S/A
ADVOGADO : Louise Rainer Pereira Gionedis
EMBARGADO   : Edson Mendes de Souza Firmino
ADVOGADO  : Adalberto Marques de Almeida Lima

PROCESSUAL  CIVIL –  Embargos  de
Declaração – Ausência de omissão, contradição
ou obscuridade no corpo do aresto guerreado –
Intento de provocar nova análise – Rejeição.

-  Os  embargos  declaratórios  têm por  escopo
solicitar do julgador que esclareça obscuridade,
elimine contradições ou supra omissões, acaso
existentes  na  decisão,  e  não para  adequar  a
sentença  ou  o  acórdão  ao  entendimento  do
embargante.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos
acima identificados,

A C O R D A M, na Segunda Câmara Cível do
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  rejeitar  os  Embargos
Declaratórios, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de fl.
219. 

R E L A T Ó R I O

O Banco do Brasil  S/A interpôs os presentes
embargos  de  declaração  contra  acórdão  do  Tribunal  de  Justiça  que  deu
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provimento  parcial  a  sua  apelação,  interposta  em face  de  Edson  Mendes  de
Souza Firmino, ora embargado. 

Aduz o embargante que a mencionada decisão
foi omissa no que tange ao estabelecimento do termo inicial para a correção do
novo “quantum” indenizatório, como também no que diz respeito a delimitação do
“dies a quo” da contagem dos juros de mora. 

Devidamente  intimada,  a  parte  embargada
apresentou  contrarrazões  (fls.  130/133),  pugnando  pelo  não  acolhimento  dos
embargos.

É o que basta relatar.

V O T O

“Ab initio”, antes de se enfrentar o âmago dos
presentes embargos, faz-se mister a digressão acerca de seus  pressupostos de
admissibilidade específicos.

Segundo  o preceito  normativo  do art.  535 do
Código  de  Processo  Civil,  o  recurso  de  embargos  de  declaração  é  cabível
quando, na sentença ou acórdão,  houver obscuridade (dúvida),  contradição ou
omissão. Veja-se:

Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:
I  -  houver  na  sentença  ou  no  acórdão  obscuridade  ou
contradição;
II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou tribunal.

Obscuridade  é  o  defeito  consistente  na  difícil
compreensão do texto da sentença. A dúvida é o estado de incerteza que resulta
da obscuridade. A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação,
quer entre a fundamentação e a conclusão. A omissão ocorre quando a sentença
há de ser complementada para resolver questão não resolvida no “decisum”.

A  doutrina  pátria  não  diverge  da  orientação
legal. Por todos, confira-se o magistério dos insignes mestres NELSON e ROSA
NERY1:

1 In  Código de Processo Civil Comentando e Legislação Processual Extravagante em Vigor. Revista dos
Tribunais. 6 ed., revista e atualizada de acordo com as Leis 10.352 e 10.358.
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“Os Embargos de Declaração têm a finalidade de completar
a  decisão  omissão  ou,  ainda,  de  clareá-la,  dissipando
obscuridades ou contradições.  Não têm caráter substitutivo
da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclareatório.
Como  regra  não  tem  caráter  substitutivo,  modificador  ou
infringente do julgado”. 

Alega  o  banco embargante  a  existência  de
omissão  no  acórdão  objurgado,  pois  entende  que  deveria  ter  havido
pronunciamento em relação ao estabelecimento do termo inicial para a correção
do novo “quantum” indenizatório, como também no que diz respeito a delimitação
do “dies a quo” da contagem dos juros de mora. 

Dos autos,  vê-se que os presentes embargos
declaratórios devem ser rejeitados, pois buscam, deliberadamente, a rediscussão
da matéria já conhecida e julgada por esta Corte de Justiça e não sanar qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

Infere-se do  acórdão hostilizado  que o Órgão
Julgador, ao dispor no dispositivo  da decisão  a reforma, em parte, da sentença
primeva apenas para minorar o valor arbitrado a título de indenização por danos
morais, manteve a fixação da correção monetária e dos juros de mora nos termos
estabelecidos na sentença “a quo”.

Assim,  mostra-se  totalmente  descabida  a
alegação do embargante,  uma vez que  inexiste  vício na decisão a justificar  a
interposição dos embargos declaratórios.

Aliás,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,
apreciando caso similar, assim decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS
PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC – INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO – 1.  Os embargos de declaração têm como
requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios
previstos  no  art.  535  do  CPC,  constantes  do  decisum
embargado,  não  podendo  ser  conhecidos  quando  o
embargante visa, unicamente, ao ‘reexame em substância da
matéria  julgada’.  2.  Embargos  de  declaração  não
conhecidos.” (Embargos Declaratórios em Recurso Especial
n.º 462939/SC – 1ª T. – Rel.  p/o Ac. Min. Luiz Fux – DJU
23.06.2003 – p. 00253).

O vergastado acórdão foi  nítido e objetivo ao
analisar  a matéria  arguida.  Para corroborar,  pede-se “vênia” para colacionar  a
ementa do acórdão embargado, confira-se:  
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APELAÇÃO  –  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  –  COBRANÇA  INDEVIDA  DE  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA  –  RESTRIÇÃO  DA  LIBERDADE  –  DANO
MORAL RECONHECIDO  NA SENTENÇA  –  ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS  EVIDENCIADOS  –  PEDIDO  DE
REDUÇÃO  DO  QUANTUM  –  Necessidade.  Baseado  no
princípio   da  PROPORCIONALIDADE  –  Modificação  DO
DECISUM – provimento parcial DO RECURSO.    RECURSO
ADESIVO  -  MAJORAÇÃO  DOS  DANOS.  Impossibilidade.
Desprovido o recurso adesivo. 

O dano moral se projeta com maior nitidez e intensidade no
âmago  das  pessoas,  prescindindo,  assim,  de  rigorosa
demonstração probatória. Desse modo, provada a ilicitude do
fato, necessária a indenização.

Presentes o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos,
impõe-se a responsabilidade civil do ofensor, nos termos da
legislação civil de regência.

A indenização por dano moral deve ser fixada com prudência,
segundo o  princípio  da  razoabilidade  e  de  acordo com os
critérios apontados pela doutrina e jurisprudência. 

No  caso  sub  examine,  impõe-se  a  minoração  do  valor  da
condenação, tendo em vista que a mesma mostra-se excessiva
e  fora  dos  patamares  jurisprudenciais  que  vem  sendo
adotados  em casos  de  inserção  indevida  nos  cadastros  do
SPC e SERASA.. (grifei).

Feitas essas considerações, não há dúvidas de
que estes embargos devem ser rejeitados, uma vez que o r.  acórdão abordou
todos os pontos necessários para a solução da lide.

Em razão de todo o exposto,  rejeito os embar-
gos de declaração opostos. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento o Exmo. Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr.  Miguel  de Britto Lyra Filho (juiz convocado,  para substituir  a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira).
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Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia de
Fátima Maia Farias, Procuradora de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
10  de fevereiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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