
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0001961-47.2010.815.2001.
Origem : 15ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : Banco do Brasil S/A.
Advogada : Rafael Sganzerla Durand.
Embargada : Maria Gizelda Nunes de Castro.
Advogado : Alexander Thyago G. N. de Castro.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO
DE  OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.  NÃO
CARACTERIZAÇÃO  DO  VÍCIO  APONTADO.
PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
APRECIADA.  FINALIDADE  DE
PREQUESTIONAMENTO.IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. REJEIÇÃO. 

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

-  O Acórdão  não  se  mostrou  omisso,  mas  apenas
contrário às argumentações do insurgente,  porquanto
esta Corte de Justiça entendeu que  são devidos ônus
sucumbenciais quando a parte autora demonstra nos
autos  que  a  instituição  financeira  se  negou
administrativamente a  entregar o  documento que se
pretende exibir.

-  As  irresignações  aos  fundamentos  narrados  no
decisum combatido devem ser interpostas através do
recurso adequado para impugná-lo, não se prestando
os embargos declaratórios para tal finalidade.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a Segunda Câmara  Cível  do Tribunal  de Justiça  da  Paraíba  em  rejeitar  os
embargos, à unanimidade, nos termos do voto do relator.
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Trata-se de  Embargos de Declaração (fls.  127/130) opostos
pelo Banco do Brasil S/A, desafiando os termos do acórdão (fls. 112/125), o
qual  negou provimento  à  Apelação e  ao Recurso  Adesivo interpostos  pelo
embargante e pela embargada, respectivamente, nos autos da Ação Cautelar de
Exibição de Documentos. 

Fundamentado no art. 535, do Código de Processo Civil, a parte
embargante alega, em suma, a ocorrência de  omissão no julgado, porquanto
não se  pronunciou sobre  a “a legislação constitucional e infraconstitucional
que  rege  a  questão”  (fls.  129).  Por  fim,  pugna  pelo  acolhimento  dos
aclaratórios, ressaltando a finalidade de prequestionamento da matéria.

É o relatório.

VOTO.  

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.  

Nos termos do art. 1022 do Novo Código de Processo Civil, são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade, contradição, omissão  ou erro material.  Desse modo, pressupõe
para  sua  interposição,  por  exemplo,  a  falta  de  clareza  na  redação  e  a
possibilidade  de  eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.
Permite-se, assim, através deste recurso, aclarar-se o texto, de forma a que seja
amplamente entendido o respectivo teor.

Pois bem, no caso dos autos, apesar de o embargante afirmar a
existência  de  omissão no  julgado,  verifica-se  que,  em  verdade,  apenas
apresenta  inconformismo  quanto  ao  teor  do  julgado  colegiado  devida  e
fundamentadamente proferido.

Isso porque não houve qualquer omissão, tampouco contradição
ou obscuridade no acórdão, conclusão que se revela da mera leitura das razões
pretensamente aclaratórias apresentadas pelo recorrente.

Com efeito, as próprias razões expostas pelo embargante – não
apontando  concretamente  qualquer  omissão,  obscuridade  ou  contradição  –
revelam  que  o  acórdão  se  mostrou,  em verdade,  apenas  contrário  às  suas
argumentações  recursais,  tendo  a  Segunda  Câmara Cível  deste  Colendo
Tribunal  decidido,  à  unanimidade,  pelo desprovimento  da  Apelação  e  do
Recurso Adesivo, mantendo incólume a sentença.  

Peço vênia para transcrever excerto do acórdão embargado,  in
verbis:

“(...) Na hipótese em tela, observa-se que  a autora,
em  suas  razões  iniciais,  afirmou  que  requereu  os
extratos  bancários  de  sua caderneta  de  poupança,
juntando  inclusive  comprovante  do  pagamento  de
tarifa de solicitação de cópias dos documentos (fls.

Embargos de Declaração nº 0001961-47.2010.815.2001          2



11).
O  banco  promovido,  por  sua  vez,  quando  de  sua
contestação,  limitou-se  a  afirmar  que  em  nenhum
momento  a Requerente comprovou a resistência do
Requerido  em  fornecer  o  documento  de  forma
administrativa,  sem  fazer  qualquer  menção  ao
mencionado comprovante de pagamento. 
Ora,  na espécie,  entendo que  a autora comprovou
que houve recusa por parte da instituição financeira.
No entanto, a parte demandada não se desincumbiu
de  rebater  o  alegado,  cabendo-lhe  a  prova,  nos
precisos termos do art. 333, II, do CPC: “o ônus da
prova incumbe ao réu,  quanto à existência de fato
impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito  do
autor.” 
In casu,  estar-se claramente  diante de situação de
hipossuficiência  do  consumidor,  já  que  o  banco
facilmente  poderia  esclarecer  se  houve  efetivo
requerimento  administrativo  e  em que  termos  fora
formulado. 
Nesse  aspecto,  cumpre  ressaltar  que  a  relação
estabelecida  entre  as  partes  se  configura  típica
relação de consumo, portanto, regida pelo Código de
Defesa  do  Consumidor,  nos  precisos  termos  do
Enunciado 297 da Súmula do STJ:  “O Código de
Defesa  do  Consumidor  é  aplicável  às  instituições
financeiras”,  sendo  ainda  plenamente  aplicável  a
inversão do ônus da prova contida no art. 6.º, VIII,
do CDC. 
Assim,  embora  a  instituição  financeira  tenha
apresentado  o  documento  pretendido,  restou
suficientemente  caracterizada  a  pretensão  resistida
alegada pela parte demandante, sendo portanto justo
que  a  parte  ré  seja  condenada  no  ônus  da
sucumbência,  máxime em decorrência do princípio
da  causalidade,  que  atribui  a  quem  deu  causa  à
propositura  da  ação,  a  responsabilidade  pelas
respectivas despesas, incluídas custas processuais e
honorários advocatícios.” (fls. 123/124).

Como se  vê,  o  acórdão embargado solucionou a  questão  de
forma  devidamente  fundamentada,  após  pormenorizada  análise  fática  e
jurídica dos dados constantes nos autos, não havendo que se cogitar em falha
que possa ser sanada por meio de embargos de declaração.

Portanto,  ao  levantar  pontos  já  analisados  no  julgado,  o
insurgente,  repita-se,  apenas  revela  seu  inconformismo com o resultado da
decisão que não lhe foi favorável, com vistas à obtenção da modificação do
decisum, o que se mostra inviável, ainda que para fins de prequestionamento,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça e esta colenda Corte de
Justiça. Confira-se:
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“PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO  NÃO  CONFIGURADA.  PRETENSA
REDISCUSSÃO  DOS  FUNDAMENTOS
APRESENTADOS  PARA  A  CONCESSÃO  DA
SEGURANÇA.  DESCABIMENTO.  FUNÇÃO
INTEGRATIVA  DOS  EMBARGOS.
PREQUESTIONAMENTO  DE  MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.  A atribuição de  efeitos  infringentes  em sede  de
embargos  de  declaração  somente  é  admitida  em
casos  excepcionais,  os  quais  exigem,
necessariamente,  a  ocorrência  de  quaisquer  dos
vícios previstos no art. 535 do Código de Processo
Civil, hipótese não configurada nos autos.
2.  O acórdão  embargado  enfrentou  a  controvérsia
com  a  devida  fundamentação  e  em  perfeita
consonância  com  a  jurisprudência  pertinente,  nos
limites necessários ao deslinde do feito.
3. A teor da jurisprudência desta Corte, os embargos
declatórios  opostos  com  objetivo  de
prequestionamento,  para  fins  de  interposição  de
recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se
ausente  omissão,  contradição  ou  obscuridade  no
julgado  embargado  (EDcl  no  MS  n.  12.230/DF,
Ministra Maria Thereza de Assis  Moura,  Terceira
Seção, DJe 21/10/2010).
4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJEDcl no
MS  11.766/DF,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS
JÚNIOR,  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
28/10/2015, DJe 11/11/2015) - (grifo nosso).

E,

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  MERA
REDISCUSSÃO  DO  JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO  DOS
ACLARATÓRIOS.  -  Os  embargos  de  declaração
consubstanciam  recurso  de  integração,  não  se
prestando para reexame da matéria. Não havendo
omissão,  obscuridade  ou  contradição  no  julgado,
não são cabíveis os embargos de declaração, mesmo
que  tenham  finalidade  específica  de
prequestionamento. - Constatado que a insurgência
da embargante não diz respeito a eventual vício de
integração  do  acórdão  impugnado,  mas  a
interpretação que lhe foi desfavorável, é de rigor a
rejeição  dos  aclaratórios.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
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00001615220108150491,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA, j.  em
22-09-2015) - (grifo nosso). 

Por tudo o que foi exposto, não havendo qualquer vício a ser
sanado  na  decisão  combatida,  não  merecem  ser  acolhidos  os  presentes
embargos, ainda que com a finalidade de prequestionamento.  Assim, não há
outro  caminho  a  trilhar  a  não  ser  manter  a  decisão  recorrida  pelos  seus
próprios fundamentos. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. 

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de
Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de junho de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator

Embargos de Declaração nº 0001961-47.2010.815.2001          5


