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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES N.º 0024532-60.2013.815.0011.
ORIGEM: 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Francisco Alves de Lima Neto.
ADVOGADO: Gutemberg Ventura Farias (OAB/PB 5.562).
1º EMBARGADO: Atlântico – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados. 
ADVOGADO: José Edgard da Cunha Bueno Filho (OAB/PB 126.504-A).
2º EMBARGADO: Banco ABN AMRO Bank S/A.
ADVOGADA: Elísia Helena de Melo Martini (OAB/PB 1.853-A).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE  OMISSÃO.  INOCORRÊNCIA.  PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA
MATÉRIA. REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração que, a pretexto de sanar inexistente vício, instauram
nova  discussão  a  respeito  de  matéria  coerentemente  decidida  pelo  acórdão
embargado hão de ser rejeitados.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos
Declaratórios nas Apelações Cíveis n.° 0024532-60.2013.815.0011, em que figuram
como Embargante Francisco Alves de Lima Neto e como Embargados  Atlântico –
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados e o Banco ABN
AMRO Bank S/A.

ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade, em
rejeitar os Embargos Declaratórios.

VOTO.

Francisco Alves de Lima Neto opôs  Embargos de Declaração contra o
Acórdão  de  f.  264/266,  nos  autos  da  Ação  Indenizatória  por  ele  ajuizada  em
desfavor  de  Atlântico  –  Fundo de Investimento em Direitos  Creditórios  não
Padronizados  e  do Banco  ABN  AMRO  Bank  S/A,  que  deu  provimento  às
Apelações por eles interposta para julgar improcedentes os pedidos de indenização
por danos morais e de repetição do indébito.

Em  suas  Razões,  f.  268/275,  alegou  que  o  Julgado  foi  omisso  quando
limitou-se  a  indicar,  produzir  ou  parafrasear  ato  normativo  sem  explicar  a  sua
relação com a questão decidida, violando o art. 489, §1º, I, do CPC de 2015.

Asseverou que o Acórdão não apreciou o reconhecimento da negativação do
seu nome por um dos Embargados, acrescentando que fez menção a esse fato na



Exordial.

Requereu  o  acolhimento  dos  aclaratórios  com  atribuição  de  efeitos
modificativos.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

O Acórdão impugnado enfrentou de forma expressa, clara e coerente o caso
dos  autos,  concluindo,  com base  na  jurisprudência  dos  Tribunais  Pátrios,  que  a
cobrança indevida de débito, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial indenizável
e, com fulcro em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que a repetição do
indébito somente é cabível quando ocorre o pagamento em excesso.

O  Julgado  também  consignou  que  o  fato  de  um  dos  Embargados  ter
confirmado a negativação do nome do Recorrente não ocasiona os danos morais na
hipótese vertente, porquanto a causa de pedir refere-se unicamente ao pagamento de
indenização  pela  cobrança  indevida,  de  modo  que  a  sua  alteração  infringiria  o
art. 264, do CPC de 19731, como se observa no seguinte excerto:

Os Tribunais de Justiça Pátrios assentaram que a cobrança indevida de débito, por si
só,  não configura danos morais,  razão pela qual  não é cabível  a condenação dos
Recorrentes em danos morais.

Ressalte-se,  ademais,  que  o  fato  de  a  Empresa  cessionária  ter  confirmado  na
Contestação a negativação do nome do Autor não ocasiona o reconhecimento da
lesão extrapatrimonial, porquanto a análise do pedido sob esse enfoque importaria
em alteração posterior da causa de pedir vedada pelo art. 264, do CPC de 1973, então
vigente, também não sendo aplicável ao caso o art. 462, do mesmo Diploma, pois o
fato  constitutivo  superveniente  passível  de  influir  no  julgamento  deve  estar
relacionado ao direito alegado na Inicial, que se restringe ao dano moral decorrente
da cobrança indevida. 

No que diz respeito à condenação dos Promovidos na repetição em dobro do indébito
previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o Superior
Tribunal de Justiça entende que o direito à referida restituição surge apenas quando
ocorre o pagamento em excesso causado pela cobrança indevida, o que não restou
demonstrado  nos  autos,  de  modo  que  a  Sentença  também  merece  ser  retificada
quanto a esse capítulo.

Pretende  o  Embargante,  na  verdade,  rediscutir  o  mérito  expressamente
decidido,  providência  vedada  nesta  estreita  via  recursal2,  inexistindo  qualquer

1 Art.  264.  Feita  a  citação,  é  defeso  ao  autor  modificar  o  pedido  ou  a  causa  de  pedir,  sem  o
consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas por lei.

2 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ART.  535  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA  DE  VÍCIOS.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE
EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Nos termos do art. 535 do CPC, os embargos
de  declaração apenas são  cabíveis  quando constar  no julgamento  obscuridade  ou contradição ou
quando o julgador for omisso na análise de algum ponto. Admite-se, por construção jurisprudencial,



violação ao art. 489, §1º, I, do CPC/20153, uma vez que as questões postas a exame
foram diretamente fundamentadas.

Posto  isso, considerando  que  os  Embargos  de  Declaração  foram
interpostos com o intuito de rediscutir a matéria, rejeito-os, mantendo incólume
o Acórdão impugnado.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 de dezembro de
2016,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator, o Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho)  e  o Exmo.  Des.  João Alves  da Silva.
Presente à sessão a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora
de Justiça.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

também a interposição de aclaratórios para a correção de erro material. 2. "A omissão a ser sanada
por meio dos embargos declaratórios é aquela existente em face dos pontos em relação aos quais está
o julgador obrigado a responder;  enquanto a contradição que deveria ser arguida seria a presente
internamente no texto do aresto embargado, e não entre este e o acórdão recorrido. Já a obscuridade
passível de correção é a que se detecta no texto do decisum, referente à falta de clareza, o que não se
constata na espécie."(EDcl no AgRg no REsp 1.222.863/PE, Rel. Ministro castro Meira, Segunda
Turma,  DJe 13/6/2011).  3.  Embargos manejados com nítido caráter  infringente,  onde se objetiva
rediscutir a  causa já  devidamente decidida.  4.  Embargos de declaração rejeitados (STJ,  EDcl  no
AgRg  no  AREsp  94.437/PR,  Rel.  Ministro  Luis  Felipe  Salomão,  Quarta  Turma,  julgado  em
26/06/2012, DJe 29/06/2012).

3 Art. 489.  São elementos essenciais da sentença:
[…].
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com
a causa ou a questão decidida;


