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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OPOSIÇÃO
CONTRA  PROVIMENTO  MONOCRÁTICO.
PRINCÍPIO  DO  PARALELISMO  DAS  FORMAS.
ESPÉCIE  RECURSAL  QUE  ASSIMILA  A
NATUREZA DA DECISÃO IMPUGNADA.  AÇÃO
REVISIONAL  DE  CONTRATO.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  INSURGÊNCIA  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  RAZÕES  DA  APELAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO  PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INADMISSIBILIDADE.  ALEGAÇÃO  DE
CONTRADIÇÃO  NO  JULGADO.  VÍCIO  NÃO
CARACTERIZADO.  MATÉRIA  DEVIDAMENTE
ENFRENTADA. MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
REJEIÇÃO. 
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- Em face de a decisão embargada ter sido lançada
monocraticamente,  da  mesma  forma,  devem  os
embargos  ser  decididos,  porquanto,  por  força  do
princípio  do  paralelismo  das  formas,  essa  espécie
recursal assimila a natureza do decisum contra o qual
se dirige.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos  de obscuridade,  contradição ou omissão,
não  se  prestando  ao  reexame  do  julgado  e,
inexistindo quaisquer das hipóteses justificadoras do
expediente, impõe-se a sua rejeição.

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

Vistos.

Banco  Bradesco  Financiamentos  S/A interpôs
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO, fls.  169/173, contra  os  termos  da  decisão
monocrática, fls. 160/167,  que negou seguimento ao  Apelo, por ele interposto, por
inobservância ao princípio da dialeticidade.

Em suas  razões,  aduz  o  recorrente  a  existência  de
contradição no julgado, ao fundamento de não ter sido reconhecido que todos os
pontos da sentença foram atacados de forma específica na apelação, haja vista ter
sido demonstrada a legalidade capitalização de juros e da incidência da trabela price,
bem  ainda  que  é  necessária  a  comprovação  de  engano  justificável  para  fins  de
percebimento da repetição de indébito em dobro.

Desnecessária a intimação da embargada, haja vista
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ser caso de aclaratórios sem efeitos infringentes.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Inicialmente,  entendo  por  bem  esclarecer  que,  em
face  de  a  decisão  interlocutória  embargada  ter  sido  solitariamente  proferida,  da
mesma forma, devem os embargos ser decididos, uma vez que, como é sabido, por
força  do  princípio  do  paralelismo  das  formas,  essa  espécie  recursal  assimila  a
natureza do decisum contra o qual se dirige.

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  CHAMAMENTO  DO  FEITO  À
ORDEM. NECESSIDADE. DECISÃO UNIPESSOAL
DO  RELATOR  DO  RECURSO.  OPOSIÇÃO  DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA
PARA  JULGAMENTO  DO  PRÓPRIO  RELATOR,
POR  MEIO  DE  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
NULIDADE  DO  ACÓRDÃO  EMBARGADO.
EXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS  ACOLHIDOS.  1.  A
jurisprudência  pacífica  desta  Corte  orienta-se  no
sentido de que os embargos  declaratórios opostos
contra decisão monocrática devem ser julgados por
meio  de  decisão  unipessoal  do  próprio  Relator,  e
não por decisum colegiado, prestigiando-se, assim,
o princípio do paralelismo de formas. Precedentes
do STJ. 2. Portanto, faz-se necessária a anulação do
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acórdão embargado, para a renovação do exame dos
embargos declaratórios,  por ato  decisório  singular
do  próprio  Relator.  3.  Embargos  declaratórios
acolhidos, para o fim acima exposto. (EDcl nos EDcl
nos EDcl nos EDcl no Ag 1186493/RJ, Rel. Ministro
CAMPOS  MARQUES  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO  DO  TJ/PR),  QUINTA  TURMA,
julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013).

De logo, a despeito da inexistência de incoerência ou
omissões no acórdão hostilizado, observo não haver qualquer vício a ser sanado.

De  acordo  com  o  art.  535,  I  e  II,  do  Código  de
Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando “houver, na sentença
ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz ou tribunal”. 

A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou  qualitativamente,  por  um
pronunciamento complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.

Nessa ordem de ideias, é cediço que os embargos de
declaração  se  prestam  a  viabilizar,  dentro  da  mesma  relação  processual,  a
impugnação  de  qualquer  decisão  judicial  eivada  de  obscuridade,  contradição  ou
omissão, não se revestindo, portanto, de características de revisão total do julgado.

Na  hipótese,  em  que  pese  a  parte  embargante  ter
alegado a existência de contradição, percebe-se que o decisório recorrido consignou,
de forma clara e objetiva, que a apelação não havia obedecido à exigência do art.
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514,II,  do  Código  de  Processo  Civil,  consoante  se  extrai  do  seguinte  excerto,  fls.
163/165:

Inicialmente,  cabe  esclarecer  que  o  art.  514,  do
Código  de  Processo  Civil,  disciplina  os  requisitos
formais  do  recurso  de  apelação,  pelo  que  o  não
atendimento  da  regra  ali  descrita  leva  ao  não
conhecimento  do  reclamo  por  não  observância  a
requisito extrínseco de admissibilidade recursal. Eis
o preceptivo legal: 
Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida
ao juiz, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - os fundamentos de fato e de direito;
III - o pedido de nova decisão.
Nesse trilhar, sabe-se que dentre os vários princípios
a  regular  a  sistemática  processual  dos  recursos
cíveis, o da dialeticidade apresenta-se como um dos
mais relevantes, porquanto se traduz na necessidade
de  a  parte  insatisfeita  com  o  provimento  judicial
apresentar  a  sua  irresignação  através  de  um
raciocínio lógico e conexo aos motivos elencados no
decisório  combatido,  de  modo  a  possibilitar  à
instância  recursal  o  conhecimento  pleno  das
fronteiras do descontentamento. 
Sobre o assunto, disserta Nelson Nery Júnior: 
Princípio  da  dialeticidade.  De  acordo  com  este
princípio, exige-se que todo recurso seja formulado
por  meio  de  petição  na  qual  a  parte,  não  apenas
manifeste  sua  inconformidade  com  o  ato  judicial
impugnado, mas também, necessariamente, indique
os motivos de fato e de direito pelos quais requer o
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novo  julgamento  da  questão  nele  cogitada.  Na
verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo,
que  é  essencialmente  dialético.  (Apud  Fredie
Diddier Jr., In. Curso de Direito Processual Civil, 3ª
edição, 2007, p. 55). 
Ocorre  que  mencionada  conduta  não  foi  adotada
pela  parte  insurgente  no  caso  telado,  já  que  não
impugnou,  de  forma  específica,  os  fundamentos
declinados  na  decisão  monocrática  combatida.  Em
verdade,  o  recorrente  não  teceu  nenhuma
argumentação que afronte diretamente as premissas
do provimento hostilizado. 
Tal constatação é possível a partir de um confronto
entre o pedido inicial, a fundamentação da sentença
e as razões do apelo,  donde se extrai  as seguintes
conclusões: a) o pedido inicial limita-se a declaração
de  ilegalidade  da  capitalização  de  juros  e  a
devolução, em dobro, dos valores pagos a título de
tal  encargo;  b) o  Juízo  a  quo,  em  observância  os
limites  da  pretensão  deduzida  na  inicial,  julgou
parcialmente  procedente  o  pedido,  para  declarar
ilícita  a  capitalização  de  juros,  determinando,  por
conseguinte,  a  restituição  e/ou  compensação  dos
valores pagos de forma indevida;  c) nas razões do
reclamo,  em  nenhum  momento,  se  ataca
especificamente  a  motivação  exposta  pelo
Magistrado a quo para forma seu convencimento. Em
verdade,  além  de  trazer  arguições  genéricas,  o
recorrente  defende  a  legalidade  de  encargos  não
questionados no processo, tampouco discutidos na
sentença,  tais  como:  legalidade  da  cobrança  das
taxas  de  abertura  de  crédito  e  emissão  de  carnê;
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inaplicabilidade  do  Decreto-Lei  nº  22.626/33  às
instituições financeiras; legitimidade da exigência da
comissão de permanência, nos termos da Súmula nº
294, do Superior Tribunal de Justiça; inexistência de
norma  relativa  à  limitação  das  taxas  de  juros
remuneratórios  e  moratórios  nos  contratos
financeiros.

Nessa senda, cabe esclarecer que, se a parte dissente
dos fundamentos narrados no decisum combatido, deve valer-se do recurso adequado
para impugná-los, não se prestando os embargos declaratórios para tal finalidade.
Significa dizer, “Os embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame
de matéria já apreciada.” (STJ - EDcl nos EDcl no AREsp: 141652 RJ 2012/0019484-1,
Relator:  Ministro  João Otávio  de  Noronha,  Data  de  Julgamento:  22/05/2014,  T3  –
Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 30/05/2014).

Logo,  vê-se  que  o  julgado  combatido  foi  nítido  e
objetivo,  inexistindo  qualquer  vício  a  ser  sanado,  tendo  referido  decisum apenas
acolhido posicionamento diverso do sustentado pela parte inconformada.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

P. I.

João Pessoa, 06 de abril de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                      Relator
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