
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: Nº 0087265-43.2012.815.2001
Relator : Des. José Ricardo Porto.
Embargante : Lídia Rodrigues Lima
Advogados : Rafael de Andrade Thiamer
Embargado : Banco Safra S/A
Procurador   : Elisia Helena de Melo Martini

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  EM APELAÇÃO  CÍVEL. 
AÇÃO  DECLARATÓRIA.  ALEGAÇÃO  DE  VÍCIO  NO 
ARESTO  RECORRIDO.  OMISSÃO  NO  TOCANTE  ÀS 
PRELIMINARES  SUSCITADAS  EM  SEDE  DE 
CONTRARRAZÕES  RECURSAIS.  NECESSIDADE  DE 
PRONUNCIAMENTO.  EMBARGOS  ACOLHIDOS, 
PARCIALMENTE,  NO  EFEITO 
DECLARATÓRIO/INTEGRATIVO. 

-  Os  embargos  prestam-se  a  esclarecer,  se  existentes, 
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, pois a sua 
procedência pressupõe a ocorrência de uma das hipóteses 
do art. 535, Código de Processo Civil. 

-  Verificada  a  existência  de  omissão  no  tocante  às 
preliminares  suscitadas  em  sede  de  contrarrazões  de 
apelação, é de se acolher os embargos apenas para suprir a 
lacuna apontada. 

PREFACIAL DE MÉRITO ARGUIDA E NÃO APRECIADA. 
GUIA  DE  PREPARO  ILEGÍVEL.  DESERÇÃO. 
INOCORRÊNCIA.  NÚMERO  DO  PROCESSO  E 
ADIMPLEMENTO EVIDENTES. REJEIÇÃO DA QUESTÃO 
PRÉVIA.

-  Apesar da cópia da guia de pagamento recursal não está 
inteiramente  legível,  o  número  do  processo  e  o  seu 
adimplemento estão evidentes, demonstrando que o preparo 
fora devidamente quitado.

PRELIMINAR.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA 
DIALETICIDADE.  REPETIÇÃO  DOS  ARGUMENTOS 
UTILIZADOS   NA  CONTESTAÇÃO.   COMPATIBILIDADE
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COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. REJEIÇÃO 
DA QUESTÃO PRÉVIA.

-  “A reprodução na apelação das razões já deduzidas na  
contestação não determina a negativa de conhecimento do  
recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são  
suficientes  à  demonstração  do  interesse  pela  reforma  da  
sentença.” (STJ-AgRg  no  REsp  1265900/SC,  Rel.  Ministra  NANCY 
ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  17/05/2012,  DJe 
24/05/2012).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade,  ACOLHER,  EM  PARTE,  OS  EMBARGOS  PARA, 
CONFERINDO EFEITO INTEGRATIVO, APRECIAR E REJEITAR AS PRELIMINARES 
SUSCITADAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lídia Rodrigues Lima 
em face da decisão colegiada de fls.  124/126v,  que deu provimento parcial à súplica 

apelatória interposta pelo Banco Safra S/A.

Em  suas  razões  (fls.  128/136),  a  embargante  asseverou  que  questões 

preliminares  arguidas  nas  contrarrazões  não  foram  apreciadas  pela  decisão  desta 

relatoria,  afirmando  que  a  contestação  foi  copiada  nas  razões  do  apelo,  não  sendo 

devidamente atacadas as razões de decidir, bem como pugna pela deserção do referido 

recurso, considerando que a guia de preparo fora apresentada mediante cópia ilegível.

Outrossim,  sustenta  que  o  acórdão  afirmou  que  a  má-fé  restaria 

reconhecida caso houvesse demonstrado que as cobranças não encontravam respaldo 

contratual, sendo tal fato incontroverso, mas que ao final restou desconsiderada a sua 

presença, determinando a restituição na forma simplificada.

Ademais, requer a manifestação para fins de prequestionamento em face do 

art. 102, §2º, da Constituição Federal, pois há uma decisão do Supremo Tribunal Federal 
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que deveria ter sido observada, bem como a aplicação do art. 42, parágrafo único, do 

Código de Defesa do Consumidor.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que tempestivo e adequado.

Dispensado o preparo por força do art. 536 do CPC. 

Ab  initio,  assevera  a  recorrente  que  o  julgado  vergastado  padeceu  de 

omissão, eis que não apreciou as preliminares suscitadas.

Vê-se, neste ponto, assistir razão ao insurgente, razão pela qual passarei à 

análise de questões prévias trazidas nas contrarrazões.

Preliminar de Deserção da Súplica Apelatória.

Não merece razão a questão prévia fomentada nas contrarrazões, haja vista 

que, apesar da cópia da guia de pagamento recursal  não está inteiramente legível,  o 

número do processo e a quantia adimplida estão evidentes, demonstrando de maneira 

inconteste que o preparo fora quitado.

Por essas razões, rejeito a questão prévia.

Prefacial de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

De  início,  afasto  a  preliminar  de  não  conhecimento  do  apelo  ante  o 

desrespeito ao princípio da dialeticidade arguida na resposta ao recurso.
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Neste jaez, o Superior Tribunal de Justiça tem posição firmada no sentido de 

que a transcrição da contestação não ofende o citado preceito quando se deixa claro o  

interesse de reformar a sentença, como in casu. Assim, vejamos: 

PROCESSO  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  
OFENSA AO  ART.  535  DO  CPC NÃO CONFIGURADA.  ART.  
514,  II,  DO  CPC.  REPETIÇÃO  DOS  ARGUMENTOS 
UTILIZADOS  NA  CONTESTAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE 
CONTRARIEDADE  AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  
COMPATIBILIDADE  COM  OS  TEMAS  DECIDIDOS  E  
INTERESSE PELA REFORMA.
1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões  
que  lhe  foram  submetidas,  apreciando  integralmente  a  
controvérsia posta nos presentes autos. Ressalte-se que não se  
pode  confundir  julgamento  desfavorável  ao  interesse  da  parte  
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a  
jurisprudência  do  STJ,  segundo  a  qual  a  repetição  dos 
argumentos  aduzidos  na  contestação  não  implica  em 
inobservância ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em 
que,  como a  dos  presentes  autos,  as razões apresentadas 
deixem  configuradas  a  compatibilidade  com  os  temas 
decididos na sentença e o interesse pela sua reforma.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.1

(grifei)
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  NO  RECURSO  ESPECIAL.  
REPETIÇÃO  DOS  ARGUMENTOS  DEDUZIDOS  NA 
CONTESTAÇÃO.  ADMISSIBILIDADE.  DEMONSTRAÇÃO  DO 
INTERESSE PELA REFORMA.
-  A  reprodução  na  apelação  das  razões  já  deduzidas  na  
contestação não determina a negativa de conhecimento do  
recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são 
suficientes  à  demonstração  do  interesse  pela  reforma  da  
sentença.
- Agravo não provido.2 (Grifei)

Com  base  nessas  considerações,  a  presente  preliminar  merece  ser 
recusada.

Quanto  às  demais  alegações,  tenho  que  o  recurso  em  apreço  veio 

inicialmente  asseverar  a  omissão  quanto  à ausência  da  análise  de  preliminares 

1 AgRg no AREsp 335.051/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013,  
DJe 04/02/2014.
2 STJ-AgRg no  REsp 1265900/SC,  Rel.  Ministra  NANCY ANDRIGHI,  TERCEIRA TURMA,  julgado  em 
17/05/2012, DJe 24/05/2012.
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suscitadas  em  contrarrazões,  pretendendo,  posteriormente,  rediscutir  a  matéria, 

pretensão inviável nesta seara.

Na verdade, quando a embargante pugna pelo reconhecimento da má-fé da 

instituição  financeira  quando  realizada  a  cobrança  de  tarifa  indevida,  evidencio  uma 

verdadeira repetição das razões que já foram devidamente enfrentadas e decididas.

Assim, verifica-se que não assiste razão à insurgente, posto que a decisão 

questionada encontra-se perfeita e adequada quanto a este ponto. 

Ademais,  “o  juiz não está obrigado a responder todas as alegações das  

partes,  quando já  tenha encontrado motivo  suficiente  para fundar  a decisão,  nem se  

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um  

todos os seus argumentos.”.3

Posto isso, deve-se concluir pela impropriedade do argumento trazido pela 

parte embargante com propósito de auferir a restituição em dobro do indébito, por não 

haver,  nesse  aspecto, pontos  omissos  ou  contraditórios  a  serem corrigidos  sobre  o 

referido tema.

Nesse diapasão, vejamos o posicionamento a seguir:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  Omissão.  Inexistência.  
Rediscussão da matéria já confrontada. Meio escolhido impróprio.  
Prequestionamento. Rejeição dos aclaratórios. - Não se admitem 
embargos  declaratórios  com  propósito  claramente 
modificativo, no flagrante intuito de ver reapreciada a matéria  
já decidida, sem, contudo, revelar a existência de qualquer  
omissão, obscuridade ou contradição do decisum, capaz de  
mudar  o  julgamento.  -  Ainda  que  para  fim  de 
prequestionamento,  deve estar  presente ao menos um dos 
três requisitos enseadores dos embargos de declaração.”4

Outrossim,  verifica-se  que  o  prequestionamento  explícito  para  fins  de 

interposição  de  futuros  recursos  no  âmbito  do  STJ  e/ou  STF,  segundo  entendimento 

3(RJTJSP 115/207, in Theotonio Negrão, CPC anotado, nota n. 17a ao art. 535)
4 TJPB - Acórdão do processo nº 20020090180999001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. MANOEL  
SOARES MONTEIRO - j. Em 20/05/2010.
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jurisprudencial, é desnecessário, pois basta que a matéria aduzida no recurso especial  

tenha  sido  objeto  de  manifestação  pelo  Tribunal  a  quo,  sem  que  seja  essencial  o 

pronunciamento específico sobre os dispositivos legais correspondentes. Vejamos: 

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  OFENSA  AO 
ART.  535  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO  
CONFIGURADA.  PREQUESTIONAMENTO  EXPLÍCITO.  
DESNECESSIDADE.  PENSÃO  POR  MORTE.  LEI  ESTADUAL 
N.º  7.551/77  E  LEI  COMPLEMENTAR  ESTADUAL  N.º  43/02.  
ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  AO  ART.  6.º  DA  LEI  DE 
INTRODUÇÃO  AO  CÓDIGO  CIVIL.  ANÁLISE  REFLEXA  DA 
LEGISLAÇÃO  LOCAL.  SÚMULA  N.º  280  DO  SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL.
1.  Os  embargos  de  declaração  destinam-se  a  suprir  omissão,  
afastar obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado,  
sendo certo que é desnecessário o prequestionamento explícito a  
fim  de  viabilizar  o  acesso  a  esta  Corte  Superior  de  Justiça,  
bastando que a matéria aduzida no recurso especial tenha sido  
objeto  de  manifestação  pelo  Tribunal  a  quo,  sem  que  seja  
necessário  o  pronunciamento  específico  sobre  os  dispositivos  
legais correspondentes.
2. Para se aferir eventual violação do art. 6.º da Lei de Introdução  
ao  Código  Civil,  é  imprescindível  o  percuciente  exame  da  Lei  
Estadual n.º 7.551/77 e, principalmente, a análise dos efeitos da 
Lei  Complementar  Estadual  n.º  43/02,  norma que restringiu  os  
direitos do beneficiário, o que é inviável na via especial, a teor do  
entendimento sufragado na Súmula n.º 280 do Supremo Tribunal  
Federal.
3. Agravo regimental desprovido.5

Com estas considerações, ACOLHO EM PARTE os presentes embargos, 
atribuindo-lhes  efeito  integrativo,  apenas  para  suprir  a  lacuna  na  decisão  combatida 

quanto à apreciação das preliminares de deserção e de dialeticidade,  veiculadas nas 

contrarrazões recursais, a qual rejeito nos termos ora consignados, mantendo o resultado 

do julgamento impugnado.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto. 
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz 
convocado  em  substituição  a   Exmª.  Srª.  Desª.   Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  
Cavalcanti) e o Exmo. Des. Leandro dos Santos.

5 AgRg no Ag 1266387/PE, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 10/05/2010.
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Presente à sessão Drª. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora 
de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 14 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 24 de abril de 2015

  Des. José Ricardo Porto 
  RELATOR    

J12/R01
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