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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.  VÍCIO  CONSTATADO.  EFEITO
MERAMENTE  INTEGRATIVO  PARA
ABORDAGEM  DE QUESTÃO  VERTIDA  NAS
RAZÕES  DO  RECURSO  APELATÓRIO.
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS
PARA  ESSE  FIM.  MANUTENÇÃO  DO
ENTENDIMENTO FINAL EXARADO.

- Constituindo recurso de fundamentação vinculada,
os embargos declaratórios têm cabimento quando se
verifica,  no  decisum atacado,  contradição,
obscuridade, ou omissão, nos termos do art. 1.022, do
Novo Código de Processo Civil.
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-  Em  se  verificando  a  necessidade  de
complementação  do  pronunciamento  judicial
atacado, com vistas à apreciação de questão suscitada
pela recorrente, nas razões do apelo, é de se acolher
os  embargos  de  declaração,  com  fins  meramente
integrativos,  sem  alteração  do  entendimento  final
exarado.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  acolher  parcialmente os  embargos  de
declaração, com efeitos meramente integrativos.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO, fls.
222/228,  opostos  por  José  Paulino  de  Paiva contra  acórdão,  fls.  211/220,  que
desproveu o  apelo  manejado  pelo  ora  embargante,  ao  tempo  em  que  concedeu
provimento ao recurso de autoria da instituição financeira, nos seguintes termos:

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DA  PARTE  AUTORA,  AO  TEMPO  QUE DOU
PROVIMENTO  AO  RECURSO  DE  APELAÇÃO
MANEJADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
por  entender  que  inexiste  dano  moral  passível  de
indenização, bem como valor a ser restituído a parte
autora.

Em suas razões,  o recorrente aduz, em resumo, ter
sido o acórdão embargado omisso  sobre a questão atinente  ao reconhecimento da
prática  de  venda  casada  por  parte  da  instituição  financeira,  que  condicionou  a
realização do empréstimo, a adesão ao cartão de crédito, o qual a parte recorrente
assevera nunca ter desbloqueado. No mais, reforça a alegação de que inexiste, nos
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autos, provas que atestem a utilização do cartão de crédito, de onde se originou os
descontos  consignados,  pelo  recorrente,  e,  ainda,  que  nunca  sacou  o  dinheiro
vinculado ao Cartão de Crédito, ressaltando que, o documento de fl. 75, consiste tão
apenas em uma autorização de saque, que não comprova que o recorrente recebeu
referido valor.

Contrarrazões não apresentadas, fl. 232.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De início, é oportuno esclarecer que, nos moldes dos
incisos I, II e III, do art. 1.022, do Novo 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.

No caso dos autos, o embargante aduziu a existência
de  omissão  no  acórdão  impugnado,  consistente  na  ausência  de  apreciação  dos
fundamentos relativos  ao reconhecimento da  prática de  venda casada  por parte da
instituição  financeira,  que  condicionou  a  realização  do  empréstimo,  a  adesão  ao
cartão de crédito pelo recorrente.

Pois  bem.  Nada  obstante,  de  fato,  tenha  razão  o
embargante  no  concernente  à  alegada  omissão,  esclareço,  de  pronto,  não  se
justificar, ainda assim, a sua pretensão de reforma do julgado impugnado.

Com  efeito,  a  retificação  de  tal  vício  não  tem  o
condão de alterar o entendimento final exarado, porquanto não se verifica na espécie,
a  prática de  venda casada,  eis que no contrato firmado entre as partes, consta de
forma transparente a contratação pelo recorrente do Cartão de Crédito Consignado
do  Banco  Bonsucesso  S/A,  que  se  trata  de  uma  modalidade  única  de  linha  de

Embargos de Declaração nº 0093499-41.2012.815.2001                                                                                                                                                                  3



crédito,  além de que inexiste indícios de que a instituição financeira  vinculou ao
aludido contrato, a celebração de um outro ajuste.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS.  Cerne da controvérsia que
se  funda  na  ocorrência  de venda casada  e  em
cobrança  dúplice  de  dívida  contratada  com  a
instituição  financeira.  Sentença  de  improcedência.
Apelo da parte autora.  Alegação de contratação de
empréstimo consignado com a  ré  e  ocorrência  de
venda casada diante da emissão sucessiva de cartão
de crédito. Tese rejeitada. Contrato que não prevê
liberação  de  empréstimo  pelo  banco.  Entretanto,
comprovação de que houve expressa solicitação de
cartão  de crédito consignado,  com  a  realização,
inclusive,  de  três  operações  de  saque,  cuja
modalidade de quitação ajustada foi o desconto em
folha de pagamento. Alegada cobrança do débito em
duplicidade  pela  instituição  financeira.
Desprovimento.  Ausência  de  comprovação  pela
parte autora da cobrança dupla. Contrato que prevê
o desconto do valor mínimo da fatura do cartão de
crédito efetuado na margem consignável da folha de
pagamento  da  parte  autora.  Ademais,
inadimplemento  do  valor  total  dos  referidos
demonstrativos mensais de débito que ocasionam a
incidência  de  encargos  bancários  sobre  o  valor
devido.  Conduta  ilícita  do  banco  não  verificada.
Dano  moral  e  restituição  do  indébito  incabível.
Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.
(TJSC; AC 2014.030683-3; Lages; Segunda Câmara de
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Direito Comercial; Relª Desª Rejane Andersen; Julg.
21/07/2015; DJSC 14/08/2015; Pág. 116) – negritei.

E

RECURSOS  DE  APELAÇÃO  CÍVEL.  Relação
jurídica de consumo. Autor alega haver contratado
empréstimo consignado  em  folha  de  pagamento  e
não cartão  de crédito consignado.  Sentença  de
parcial  procedência,  condenando  a  instituição
financeira ao pagamento de verba compensatória no
valor de R$ 4.000,00 e desacolhendo a pretensão de
revisão  do  contrato  e  de  repetição  de  indébito.
Insurgência  de  ambas  as  partes.  Autor  que  não
denega a efetiva disponibilização de linha de crédito
em  seu  favor,  cingindo-se  a  alegar  que  lhe  foi
concedida, inadvertidamente, modalidade de crédito
diversa da pretendida. Essência dos fatos articulados
pelo  consumidor  que  não  guarda  compatibilidade
com os elementos granjeados ao processo. Ao revés,
distanciam-se do conjunto dos elementos sensitivos
exteriorizados na vida de relação, e denotam o seu
indisfarçável intuito de modelar uma situação fática
de  forma  conveniente  aos  seus  interesses.  A  seu
turno, a empresa demandada em seus articulados e
documentos  de  escolta  se  mostra  detalhista  no
reavivar  da  dinâmica  contratual,  que  recebe  o
acatamento  pelas  regras  ordinárias  da  experiência.
Instituição  financeira  acostou  aos  autos  cópias  da
“ficha cadastral e proposta de adesão à consignação
de  descontos  para  pagamento  de  empréstimos  e
cartão  de crédito  bonsucesso  visa”,  subscritas  pelo
autor, cujos termos foram redigidos de forma clara e
detalhada, não havendo sequer vestígios de prova de
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que  a  ré  tenha  se  descurado  de  seus  deveres
jurídicos,  neles  inclusos,  os  de  informação,  de
transparência  e  de  boa-fé.  Em  realidade,  a  acervo
probatório  demonstra  que  o  consumidor,
voluntariamente, anuiu ao pacto de empréstimo na
modalidade cartão de crédito e utilizou-se do crédito
que lhe foi disponibilizado. Indene de dúvida que o
demandante estava ciente das condições contratuais
quando  solicitou  empréstimo  no cartão,
principalmente,  porque  autorizou  o  desconto  do
pagamento  do  mínimo  da  fatura  em  sua  folha  de
pagamento,  consoante  item  “5”,  do  título  IV.
Características  da  operação. Cartão consignado
bonsucesso visa,  inserto na aludida ficha cadastral.
Termos  do  pacto  que  se  encontram  grafados  de
forma clara e com letras legíveis e títulos destacados,
o que torna a sua compreensão acessível a qualquer
pessoa  que  possuir  um  grau  mínimo  de
discernimento.  Ainda  que  se  considere  que  os
contratos  de  adesão  devam  ser  interpretados  de
maneira  favorável  ao  consumidor,  tem-se,  na
situação  apresentada,  que  a  parte  celebrou  o
mencionado  pacto  com  perfeito  conhecimento  de
todas as consequências que adviriam desse ato, por
meio  do  qual,  inclusive,  autorizou  a  emissão  de
cartão em seu nome e a consignação, na sua folha de
pagamento,  do  valor  das  obrigações  principais  e
acessórias decorrentes da utilização do limite que foi
aberto. Quanto à tese recursal de “operação ou   venda  
casada  ”  ,  igualmente  não  assiste  razão  ao  autor,  
porquanto,  em  realidade,  trata-se  de  uma  única
modalidade de linha de   crédito, qual seja,   cartão de  
crédito   consignado pelo valor mínimo da fatura, não  
havendo vestígios de prova de que a requerida tenha
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condicionado a celebração do contrato objeto da lide
ao  ajuste  de  outro  qualquer  pacto.  Incólume  de
dúvida que a  parte  autora não se desincumbiu do
encargo  de  comprovar  o  fato  constitutivo  de  seu
direito  a  sustentar  a  pretensão  deduzida  na  peça
vestibular.  Reforma  da  sentença  para  julgar
improcedentes  os  pedidos  deduzidos  na  exordial.
Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso
da  ré  conhecido  e  provido.(TJRJ;  APL  0366823-
55.2012.8.19.0001;  Vigésima  Terceira  Câmara  Cível;
Rel.  Des.  Murilo  André  Kieling  Cardona  Pereira;
Julg. 23/03/2016; DORJ 31/03/2016) – sublinhei.

Sendo assim, entendo que, no caso concreto,  não há
que se falar em hipótese de liberação de empréstimo pela casa bancária, ao contrário,
restou devidamente comprovado nos autos,  inclusive o autor  tinha plena ciência,
que o mútuo se daria por intermédio de saque em cartão de crédito, porquanto tanto
no contrato  de adesão ao  cartão  bonsucesso,  fls.  73/74,  quanto  no documento de
autorização de saque, fl. 75, consta sua assinatura, demonstrando que anuiu com as
cláusulas e condições exigidas pela casa bancária para usufruir do crédito oferecido.

Diante desse panorama, não há que se atribuir efeitos
infringentes ao julgado vergastado, já que se está suprindo, tão somente, a omissão,
com vistas à apreciação de questão aduzida nas razões do recurso  apelatório, sem,
contudo, modificar o senso final exarado.

Por  outro  lado,  com  relação  aos  demais  pontos
invocados,  percebe-se  a  nítida  intenção  do  recorrente  de  rediscutir  o  feito,  pois,
analisando  o  decisum  embargado,  verifica-se  que,  no  acórdão  em  questão,  a
abordagem acerca da temática abordada foi clara e detida, consoante se depreende
dos excertos do acórdão impugnando que abaixo reproduzo, fls. 211/220:

Adentrando  no  caso  em  exame,  ressalte-se  que
restou  devidamente  comprovado  nos  autos,  que  o

Embargos de Declaração nº 0093499-41.2012.815.2001                                                                                                                                                                  7



demandante  firmou  com  a  instituição  financeira
contrato  para  emissão  de  cartão  de  crédito
consignado, fls. 73/74, e em razão de sua adesão aos
serviços disponibilizados pela instituição financeira,
foi-lhe  autorizado  a  realização  de  um  saque  no
importe  de  R$  981,00  (novecentos  e  oitenta  e  um
reais), fl. 75, razão pela qual a instituição financeira
procedeu com os descontos das prestações mensais
no contracheque do autor, conforme documentos de
fls. 18/25.
É inegável, também, que o autor tinha plena ciência
de que o mútuo se daria por intermédio de saque em
cartão  de  crédito,  porquanto  tanto  no  contrato  de
adesão  ao  cartão  bonsucesso,  fls.  73/74,  quanto  no
documento  de  autorização  de  saque,  fl.  75,  consta
sua  assinatura,  demonstrando  que  anuiu  com  as
cláusulas  e  condições  exigidas  pela  casa  bancária
para usufruir do crédito oferecido.
Isso porque, em ambos os documentos, há expressa
previsão de que a cobrança do saque efetuado pelo
consumidor,  seria  efetivada  por  meio  de  fatura
mensal,  cujo  valor  mínimo  seria  descontado
automaticamente  de  seus  proventos,  restando  o
saldo remanescente, a ser pago de forma voluntária
por meio de agência bancária.
Sendo  assim,  não  prospera  a  alegação  do
promovente  de  serem  indevidos  os  descontos
efetuados em sua folha de pagamento, ao argumento
de  que  em  momento  algum  procedeu  com  o
desbloqueio  ou  fez  uso  do  cartão  de  crédito,  isso
porque  tal  dedução  é  resultado  de  sua  própria
conduta,  ao  optar  por  quitar  tão  somente  o  valor
mínimo da fatura, permitindo com isso a incidência
de  juros  e  encargos  mensais  sobre  o  saldo
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remanescente.
Igualmente,  não  cuidou  o  promovente  de
demonstrar  que  a  transação  efetiva  com  o  Banco
Cruzeiro  do  Sul,  resultou  na  quitação  do  débito,
porquanto não há nada nos autos que indique uma
possível compra da dívida pela instituição financeira.
Logo,  restando  devidamente  comprovado,  através
do documento de fl. 75, que o promovente realizou
um  saque  no  cartão  a  ele  disponibilizado  pela
instituição  financeira,  e,  ainda,  que  não  vinha
efetuando o pagamento integral do valor lançado na
fatura,  imperioso  se  torna  reconhecer  a  legalidade
nos  descontos  realizados  em  sua  folha  de
pagamento, levando em consideração que o contrato
firmado entre as partes, assim previa. 
Nesse norte,  assim decidiu a Quarta Câmara Cível
desta Corte de Justiça, em caso similar:
APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA.  DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
CARTÃO  DE CRÉDITO CONSIGNADO.
UTILIZAÇÃO  DE  SAQUE  DISPONIBILIZADO
PELO CARTÃO.  VALOR  UTILIZADO  QUE
INTEGROU O SALDO DEVEDOR DO CARTÃO.
PAGAMENTO  APENAS  DO  VALOR MÍNIMO
DA  FATURA.  DESCONTO  EM  FOLHA  DE
PAGAMENTO.  RESERVA  DE  MARGEM
CONSIGNÁVEL.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DA
ALEGAÇÃO DA APELADA DE  QUE  O VALOR
SACADO  CORRESPONDIA  A  UM
EMPRESTIMO  COM  PRAZO  DETERMINADO.
LEGALIDADE  DA DÍVIDA.  INEXISTÊNCIA DE
DANO  MORAL. REFORMA  DA  SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO
DO RECURSO. O procedimento do banco de cobrar
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encargos sobre os valores excedentes aos que eram
descontados na folha de pagamento da apelada não
se demonstra abusivo ou ilegal, mormente quando
esta  não  colacionou  aos  autos  prova  da  quitação
integral  da  dívida. (TJPB;  APL  0020994-
42.2011.815.0011;  Quarta  Câmara  Especializada
Cível;  Rel.  Des.  Marcos  Coelho  de  Salles;  DJPB
11/09/2014; Pág. 20) – negritei.
Ainda,  insta  registrar  que  em  momento  algum,  a
assinatura  aposta  no  pacto  juntado  aos  autos  pela
casa  bancária,  fora  impugnada  pelo  autor,  ao
contrário, em sua peça de ingresso ele afirma que, de
fato, firmou contrato com a ora recorrente.
Desta  feita,  inexistindo  divergência  entre  as
cobranças e o contrato firmado entre as partes, não
há que se falar em indenização por danos morais. Na
mesma medida em que não se comprovou cobrança
indevida, impossível haver restituição de valores.

Dessa forma, a sustentação do insurgente  quanto às
demais  assertivas,  em  verdade,  visa  à  rediscussão  de  matéria  já  enfrentada  no
decisório combatido.

Ante  o  exposto, ACOLHO  PARCIALMENTE  OS
PRESENTES  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  COM  EFEITOS  MERAMENTE
INTEGRATIVOS, apenas para suprir a omissão apontada quanto à apreciação de
questão  suscitada  pela  parte  embargante  no  recurso  apelatório,  sem,  todavia,
emprestar-lhes efeitos modificativos.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente),  Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
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Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  o Dr.  José Raimundo de Lima,  Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 12 de dezembro de 2016 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
      Juiz de Direito Convocado 
                    Relator
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