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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0047635-82.2009815.2001
RELATOR :Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
EMBARGANTE :Leandro da Silva Nunes
ADVOGADO :José Carlos de Almeida Moura (OAB/PB 3.941)
EMBARGADO :Banco PAN S/A
ADVOGADO       :Nelson Paschoalotto (OAB/PE 945-A).

PROCESSUAL  CIVIL –  Embargos  de
Declaração  –  –  Omissão  –  Inexistência  –
Verificação de pronunciamento jurisdicional a
respeito – Rediscussão da matéria – Efeitos
modificativos  -   Pretensão  de  novo
julgamento – Rejeição.

-  Os embargos declaratórios têm por escopo
solicitar  do  julgador  que  esclareça
obscuridade,  elimine  contradições  ou  supra
omissões, acaso existentes na decisão, e não
para  adequar  a  sentença  ou  o  acórdão  ao
entendimento do embargante.

- Fundamentando o “decisum” de forma clara
e suficiente, não está o magistrado obrigado
a  se  pronunciar  sobre  todas  as  teses  e
dispositivos legais suscitados pelo recorrente.

- A pretensão de novo julgamento não pode
ser objeto de análise em sede de embargos
de  declaração,  visto  que  este  serve
unicamente  para  clarear,  eliminar
contradições, dúvidas e omissões existentes
no julgado. 
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V  I  S  T  O  S, relatados  e  discutidos  estes
autos acima identificados,

A C O R D A M,  na Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, rejeitar os Embargos
Declaratórios, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento retro. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  embargos  de  declaração
interpostos  por LEANDRO  DA SILVA NUNES, em face  do  acórdão  de  fls.
221/227 que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embagante
contra BANCO PAN S/A.

Em  suas  razões,  o  apelante/embargante
alega que houve contradição no  acórdão embargado quanto  à  alegação de
descumprimento da determinação do juiz de piso para a juntada do contrato aos
autos.

É o que basta relatar. 

V O T O

“Ab initio”, antes de se enfrentar o âmago dos
presentes embargos, faz-se mister a digressão acerca de seus pressupostos
de admissibilidade específicos.

Segundo o preceito normativo do art.  1.022
do Novo Código de Processo Civil,  o recurso de Embargos de Declaração é
cabível  quando,  em  qualquer  decisão  judicial,  houver  obscuridade  (dúvida),
contradição ou omissão. Veja-se:

“Art.  1.022.  Cabem  embargos  de  declaração  contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarece obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.”

Obscuridade é o defeito consistente na difícil
compreensão  do  texto  da  sentença.  A dúvida  é  o  estado  de  incerteza  que
resulta  da  obscuridade.  A  contradição  é  a  afirmação  conflitante,  quer  na
fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão. A omissão ocorre
quando  a  sentença  há  de  ser  complementada  para  resolver  questão  não
resolvida no “decisum”.
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A doutrina pátria  não diverge da orientação
legal. Por todos, confira-se o magistério dos insignes mestres NELSON e ROSA
NERY1:

“Os  Embargos  de  Declaração  têm  a  finalidade  de
completar  a  decisão  omissão  ou,  ainda,  de  clareá-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclareatório.  Como  regra  não  tem  caráter  substitutivo,
modificador ou infringente do julgado”. 

No caso “sub examine”, a embargante, requer
que seja sanada a omissão do r. acórdão de fls.  160/163, que, segundo aduz,
configura-se omisso quanto à aplicabilidade, na hipótese, do art. 14, do CDC.

     
Não  prospera,  contudo,  referida  assertiva,

haja vista que não ocorreu qualquer equívoco de interpretação no julgamento da
decisão embargada.  

Em verdade,  verifica-se  que os argumentos
lançados pela embargante têm como objetivo precípuo a reforma do julgado,
para  que  se  produza  outro  de  acordo  com o  seu  entendimento,  ocorrendo
apenas  a  rediscussão  da  matéria.  O  acórdão  foi  proferido  conforme  as
alegações  e  provas  existentes  nos  autos  e  suficientes  para  o  julgamento,
especificando os fundamentos fático-jurídicos, sendo estes apenas contrários às
argumentações recursais. Confira-se:

“Às  fls.  122/123,  verifica-se  que  o  banco  réu,  após
determinação  judicial,  colacionou  aos  autos  um
instrumento  contratual  inelegível,  o  que,  por  óbvio,  não
deve  ser  considerado  para  o  exame  das  cláusulas
contratuais.

Ocorre que, como o caso dos autos trata de ação de revisão
de  contrato  bancário,  cuja  validade  das  cláusulas  é
questionada, esse documento é indispensável à instrução do
processo,  já  que  somente  a  partir  da  análise  dos  termos
firmados será permitido ao julgador verificar a suscitada
abusividade ou ilegalidade de suas cláusulas.

No entanto, por se tratar de documento comum às partes,
tendo em vista que versa sobre direitos e obrigações dos
litigantes, forçoso concluir pela aplicação do art. 399, III,
do  CPC/2015  que  permite  a  exibição  incidental  de
documentos,  regida  pelo  art.  396  e  seguintes  do  mesmo
diploma normativo.

E,  conforme  visto  no  despacho  (fl.  119),  o  magistrado
determinou que o promovido juntasse aos autos o contrato
celebrado entre as partes, sendo que, a determinação não

1 In Código de Processo Civil Comentando e Legislação Processual Extravagante em Vigor. Revista dos
Tribunais. 6 ed., revista e atualizada de acordo com as Leis 10.352 e 10.358.
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foi  atendida  pela  instituição  financeira  e,  dessa  forma,
deveria ter sido aplicada a penalidade expressa no art. 400,
do CPC/2015.

Assim, com o contrato inelegível,  não é possível  saber a
data de sua celebração, tampouco a taxa de juros pactuada
e se há previsão de juros capitalizados.

Sobre  a  indispensabilidade  do  contrato,  confira-se  os
seguintes julgados dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - NÃO
JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PELA
AUTORA-  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
RESOLUÇÃO  DO  MERITO  –  DOCUMENTO
INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA -
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Se a parte não recebeu
o  documento  como  afirma  na  peça  vestibular,  deveria
valer-se  da  Ação  Cautelar  de  Exibição  de  documentos
como medida preparatória à propositura da ação principal.
Mesmo na hipótese  de  se  adotar  a inversão do ônus da
prova, não seria lógico supor que a instituição financeira
fosse compelida, por exemplo, a restituir valores, se não há
provas, pela falta do contrato, de que realmente as taxas e
tarifas foram ilegalmente cobradas do consumidor. (TJPB -
Acórdão do processo nº  00120090252915001 -  Órgão (1
CAMARA  CIVEL)  -  Relator  DES.  LEANDRO  DOS
SANTOS - j. Em 16/04/2013)  - Destaquei

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO INCIDENTAL
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Alegações genéricas
de  abusividade  contratual  -  Contrato  que  não  veio  aos
autos, a despeito do pedido do autor Sentença que julgou
improcedente a demanda, entendendo pela impossibilidade
de revisão das cláusulas  contratuais com fundamento no
Código de Defesa do Consumidor, adentrando, entretanto,
em questões corriqueiras relativas à revisão de contratos
bancários,  como  impossibilidade  da  limitação  de  juros,
legalidade da capitalização e possibilidade da cobrança da
comissão  de  permanência  à  taxa  média  de  mercado,
questões  estas  que sequer foram aventadas na inicial  da
ação.  Demanda  que  não  reunia  condições  de
prosseguimento,  vez  que  inadequado  o  procedimento
escolhido pelo autor. Extinção do processo, de ofício, com
fundamento no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo
Civil.  (TJ-SP  -  APL:  2448420118260634  SP  0000244-
84.2011.8.26.0634,  Relator:  Spencer  Almeida  Ferreira,
Data de Julgamento: 09/05/2012,  38ª  Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 10/05/2012) – Grifo nosso.
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Desse modo, como no caso dos autos o contrato juntado
aos autos é inelegível, a sentença é nula, pois não há como
emprestar  uma devida  segurança à  lide,  pelas  razões  já
expostas.

Desse  modo,  malgrado  a  irresignação  da
insurreta, o acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado e
motivado,  inexistindo  qualquer  obscuridade,  contradição  ou  omissão  a  ser
sanada,  sempre  ressaltando  o  fato  de  não  serem  os  embargos  de
declaração  servíveis  para  adequar  uma  decisão  ao  entendimento  do
embargante ou rediscutir matéria objeto de julgamento,  como pretende a
ora  embargante. Neste  contexto,  inserem-se  perfeitamente  as  seguintes
inteligências jurisprudenciais:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PENSÃO POR MORTE.
CUMULAÇÃO  COM  REMUNERAÇÃO/PENSÃO  DE
DOIS CARGOS CIVIS  DE PROFESSOR.  ART.  29,  "B",
DA LEI 3.765/60 (REDAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DO
ÓBITO DO MILITAR). VEDAÇÃO EXPRESSA. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1.  Conforme  dispõe  o  art.  535  do  CPC,  os  embargos
declaratórios são cabíveis para modificar o julgado que se
apresentar  omisso,  contraditório  ou  obscuro,  bem  como
para sanar possível erro material existente na decisão, o
que não ocorreu na espécie.
(...)
8. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl  no  AgRg  no  Resp  1263285/RJ,  Rel.  Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/02/2013, DJe 14/02/2013)” (grifei)

E:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM  RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.  AGRAVO
REGIMENTAL  NÃO  CONHECIDO.  APLICAÇÃO  DA
SÚMULA  N.  182/STJ.  PRETENSÃO  DE  REEXAME  DA
MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1.  Os  embargos  de  declaração  somente  são  cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
art.  535,  I  e  II,  do  CPC.  No  caso  concreto,  inexiste
qualquer desses vícios, pois as questões levantadas apenas
traduzem  o  inconformismo  com  o  teor  da  decisão
embargada.
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2.  Se não superado o juízo de admissibilidade do recurso
especial, é inviável o exame do mérito recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl  no  AgRg  no  AREsp  150.180/GO,  Rel.  Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 07/02/2013, DJe 21/02/2013)” (grifei)

Assim,  “in  casu  subjecto”,  este  Egrégio
Tribunal  de Justiça se  manifestou de forma clara e  precisa sobre a relação
jurídica posta nos autos.

Pelo  exposto,  não  havendo  vício  a  ser
corrigido no corpo do aresto embargado,  não há motivos para a reforma do
acórdão desafiado. 

Destarte,  REJEITO  os  Embargos  de
Declaração.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Abraham Lincoln
da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham Lincoln
da Cunha Ramos, o Exmo. Dr. Carlos Eduardo Leite Lisboa, juiz convocado,
com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho e o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda
Ferreira.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Francisco Antônio de Sarmento Vieira, Promotor de Justiça Convocado.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
13 de dezembro de 2016. 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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