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ACÓRDÃO
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Advogado : Tiago Sobral Pereira Filho
Embargante 2 : Mariniz Stella Carneiro Barbosa
Advogado : Augusto Sérgio Santiago de Brito Pereira 
Embargados : Os mesmos

EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO BANCO 
DO  BRASIL.  ALEGADA  OMISSÃO  QUANTO  AO 
CONTEÚDO  DO  ART.  1.997  DO  CÓDIGO  CIVIL. 
LEGITIMIDADE  PASSIVA  DA  ÚNICA  HERDEIRA. 
RECONHECIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA 
DAR EFEITO INTEGRATIVO AO JULGADO.

-  “A  herança  responde  pelo  pagamento  das  dívidas  do  
falecido;  mas,  feita  a  partilha,  só  respondem  os  
herdeiros,  cada  qual  em  proporção  da  parte  que  na  
herança lhe coube.(art. 1997 do Código civil).

- É de se reconhecer que a única herdeira é parte legítima 
para figurar no pólo passivo de ação de cobrança de dívida 
originada do de cujos.

- Inobstante ser legitimada para ação, no caso, a sentença 
de  primeiro  grau  julgou  improcedente  a  demanda  por 
ausência  de  comprovação  do  recebimento  das  faturas  ou 
qualquer outro documento que tenha autorizado as compras 
e serviços devidamente assinados pelo titular do cartão.

ACLARATÓRIOS  INTERPOSTOS  PELA  PROMOVIDA. 
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A APRECIAÇÃO DE 
PEDIDO  DE  PAGAMENTO  EM  DOBRO  DA  QUANTIA 
INDEVIDAMENTE COBRADA.  INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ 
POR  PARTE  DA  INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA. 
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  PROVIMENTO  DO 
RECURSO APENAS PARA ACLARAR O PONTO OMISSO.
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- O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a 
inviabilidade da repetição em dobro de valores nos casos em 
que  não  comprovada  a  má-fé  da  parte  que  realizou  a 
cobrança indevida.

-  Assim,  impõe-se  a  rejeição  do  pedido  que  busca  a 
condenação do autor em pagamento em dobro de quantia 
cobrada, sem ter havido má-fé.

 - Constatada a omissão quanto à análise de item invocado 
pela parte, deve-se conferir efeito integrativo ao julgamento, 
dando-se provimento ao recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade, ACOLHER AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 
COM EFEITO INTEGRATIVO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos simultaneamente pelo Banco 

do  Brasil  S/A e  por  Mariniz  Stella  Carneiro  Barbosa,  em  face  da  decisão  colegiada 

(290/294), a qual extinguiu o processo sem julgamento de mérito. 

Em suas razões (fls.296/301), o primeiro embargante alega contradição e 

omissão,  destacando  que  a  questão  levantada  pelo  relator  (ilegitimidade  passiva  ad 

causam)  não  estava  em  discussão.  Assim,  deveria  o  Tribunal  tê-lo  intimado  para 

apresentar defesa. Não o fazendo, restou caracterizado o cerceamento de defesa, ferindo 

o art. 5.º da Constituição Federal.

Afirma que o v. Acórdão apresenta omissão quanto à aplicação do art. 1.997 

do Código Civil  e que o herdeiro, após feita a partilha, responde pelo pagamento das 

dívidas do falecido até o montante herdado, pelo que não poderia ter o relator aplicado o  

art. 1.017 do Código de Processo Civil, reconhecendo a ilegitimidade passiva, porquanto 

a partilha já ocorrera.
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Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para sanar a contradição e a 

omissão ora apontadas, julgando-se procedente apelação, ou emitindo pronunciamento 

explícito sobre os artigos retrocitados.

Por sua vez, Mariniz Stella Carneiro Barbosa, segunda embargante, aduziu 

que,  apesar  de  haver  requerido,  desde  a  contestação,  o  julgamento  se  omitiu 

completamente com relação a apreciação do pedido de pagamento em dobro da quantia  

indevidamente  cobrada.  Acrescentou,  ainda,  que  existe  contradição  no  acórdão 

embargado entre ilegitimidade passiva e impossibilidade jurídica. Por fim, aduziu omissão 

quanto à fixação dos honorários advocatícios (fls. 305/313).

Devidamente intimados, apenas o Banco do Brasil S/A apresentou resposta 

aos embargos manejados por Mariniz Stella C. Barbosa (fls. 316/319), alegando que a 

embargante desejava uma reapreciação da prova com intuito de obter uma decisão de 

mérito favorável.

Sobreveio acórdão de fls. 333/336.

Em seguida foram interpostos recurso especial por ambas as partes, tendo 

o Superior Tribunal de Justiça decidido, em sede de Agravo Regimental, às fls. 434/438, 

ANULAR o v. Acórdão proferido em sede de embargos declaratórios e determinar que 

outro seja proferido, sanando-se a omissão quanto à aplicação do art. 1.997 do Código 

Civil.

  É o breve relatório.

VOTO

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A.

O Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no REc. Especial n.º  943.597-PB, 

reconheceu que houve omissão no acórdão de fls.333/336,  quanto à análise do art. 1.997 

do Código Civil, determinando a nulidade daquele julgado. 
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Vejamos o que dispõe o art. 1.997:

“A herança  responde  pelo  pagamento  das  dívidas  do  falecido;  
mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em 
proporção da parte que na herança lhe coube.”

Comentando esse dispositivo, Maria Helena Diniz explica:

“No inventário pagar-se-ão todas as dívidas do falecido anteriores  
ou posteriores à abertura da sucessão. Os credores do espólio,  
antes  da  partilha  poderão  requerer  ao  juízo  do  inventário  o  
pagamento  das  dívidas  vencidas  e  exigíveis(...)  devidamente  
comprovadas (…). A herança,  por ser universitas juris (CC, art.  
91), só responde pelos débitos do espólio antes da partilha, e o  
herdeiro  só  responderá  individualmente,  depois  de  feita  esta,  
proporcionalmente à parte que lhe coube. Será conveniente não  
olvidar que pelo art. 1.792, os herdeiros não respondem ultra vires  
hereditatis.”

Na hipótese, a senhora Mariniz Stella C. Barbosa era a única herdeira, logo 

seria legitimada para figurar no pólo passivo da demanda.

Ressalte-se  que  estamos  reconhecendo  apenas  a  legitimidade  da 

promovida, porquanto o mérito da questão já fora decidido na sentença de primeiro grau,  

a qual julgou improcedente a ação de cobrança em razão da inexistência de comprovação 

do recebimento das faturas ou de qualquer outro documento que tenha autorizado as 

compras e serviços devidamente assinados pelo titular do cartão.

Por outro lado, assiste razão ao Banco ao aduzir que houve contradição no 

julgado. 

É  que o  art.  1.017  do  CPC refere-se  a  pagamento  de  dívidas antes  da 

partilha e, no caso dos autos, esta já havia ocorrido, quando do ajuizamento da ação.

Assim,  acolho  os  aclaratórios  manejados  pela  instituição  bancária, 
suprindo a omissão com relação a análise do art. 1.997 do Código Civil, bem como 
reconhecendo a contradição no julgado para esclarecer que o art. 1.017 do Código 
de Processo Civil não se aplica ao caso em comento.
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2. Embargos  de  Declaração  opostos  por  Mariniz  Stella  Carneiro 
Barbosa.

A demandada afirma que o acórdão é omisso com relação a apreciação do 

pedido de pagamento em dobro da quantia indevidamente cobrada.

Passemos a suprir essa questão.

Analisando os autos verifico que o juiz a quo julgou improcedente a ação de 

cobrança em razão da inexistência de comprovação do recebimento das faturas, ou de 

qualquer  outro  documento  que  tenha  autorizado  as  compras  e  serviços  devidamente 

assinados pelo titular do cartão.

Entretanto, o fato de não ter o autor logrado êxito em sua demanda não 

implica obrigação de pagamento em dobro do que houvera cobrado na ação ordinária 

interposta.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a 

inviabilidade da repetição em dobro de valores nos casos em que não comprovada a má-

fé da parte que realizou a cobrança indevida. Vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  (ART.  544  DO  CPC)  -  
AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO  C/C  REPETIÇÃO  DE 
INDÉBITO  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA  NEGANDO 
PROVIMENTO AO AGRAVO.  IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.  1.  
Esta  Corte  de  Justiça  possui  entendimento  consolidado 
acerca da inviabilidade da repetição em dobro de valores nos  
casos em que não comprovada a má-fé da parte que realizou  
a cobrança indevida.  Precedentes. Na hipótese, o Tribunal de 
origem concluiu pela não configuração de má-fé e para derruir tal  
fundamento seria imprescindível a análise dos elementos fáticos  
dos autos, providência inviável face o óbice da súmula 7/STJ.  2.  
Agravo  regimental  desprovido.  (AgRg  no  AREsp  457252  /  SP,  
Rel.: Min. Marco Buzzi, T-4 – Quarta Turma, D.J.: 02/12/2014).
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Assim,  pode-se  concluir  que  a  pretensão  de  recebimento  em  dobro  da 

quantia cobrada não merece prosperar,  haja vista a inexistência de configuração da má-

fé por parte do banco.

Finalmente,  não  houve  omissão  quanto  ao  arbitramento  de  honorários 

devidos ao causídico da parte ré na ação de cobrança. 

Com  efeito,  trata-se  de  postulação  inadequada  porque  já  consta  da 

sentença, às fls. 232, a condenação da autora nos honorários advocatícios à base de 

15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Assim,  acolho  parcialmente  os  aclaratórios  interpostos  pela  demandada 

para concluir que a promovida não faz jus a devolução em dobro da quantia que lhe 
fora cobrada, ante a inexistência de má-fé por parte do promovente.

Por  essas  razões,  dou provimento a  ambos os  aclaratórios  para  dar 
efeito integrativo ao acórdão de fls.  290/294,  suprindo a omissão com relação a 
análise do art. 1.997 do Código Civil, reconhecendo a contradição no julgado para 
esclarecer que o art. 1.017 do Código de Processo Civil não se aplica ao caso em 
comento; explicitando ainda que a promovida não faz jus a devolução em dobro da 
quantia que lhe fora cobrada, ante a inexistência de má-fé por parte do promovente.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto. 
Participaram do julgamento, além desta relatora,  a Exmª. Drª.  Vanda Elizabeth Marinho 
(Juíza convocada,  com jurisdição  limitada,  em substituição  ao  Exmº.  Sr.  Des.  José 
Ricardo Porto ), o Exmo. Des. Leandro dos Santos e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida 
(Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria da Fátima Moraes Bezerra  
Cavalcanti).

Presente à sessão Drª. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora 
de Justiça convocada.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 28 de abril de 2015.

Drª. Vanda Elizabeth Marinho
  RELATORA   

J07/J04
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