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

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0106949-51.2012.815.2001.
Origem : 13ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargantes : Sérgio Roberto da Silveira Crispim e outro.
Advogado : Henrique Gadelha Chaves.
Embargado : Banco do Brasil S/A. 
Advogados : Sérvio Túlio de Barcelos e José Arnaldo Jansen Nogueira.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO IN-
TERTEMPORAL.  DECISÃO  PUBLICADA  NA
VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 1973. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDA-
DE  QUE  DEVEM  OBSERVAR  AS  NORMAS
PROCESSUAIS  ANTIGAS.  CONHECIMENTO
DO RECURSO.

-  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as inter-
pretações dadas, até então, pela jurisprudência do Su-
perior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo
nº 2 do Superior Tribunal de Justiça).

OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE
OU  ERRO  MATERIAL.  INOCORRÊNCIA.  FI-
NALIDADE  DE  PREQUESTIONAMENTO.  IM-
POSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO  DECI-
SUM. REJEIÇÃO. 

- Verificando-se que o acórdão embargado solucionou
o recurso interposto, apreciando as questões suscitadas
no caderno processual  de  forma devidamente funda-
mentada, após pormenorizada análise fática e jurídica
dos dados constantes nos autos, não há que se cogitar
em falha que possa ser sanada por meio de embargos
de declaração.
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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.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 183/190) opostos por
Sérgio Roberto da Silveira Crispim e Adriana Marinho Medeiros Crispim
contra os termos do acórdão (fls.1.872/1.883)  proferido nos autos  da “Ação
Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual com pedido de antecipação
parcial de tutela” que, dando provimento ao Apelo interposto pelo promovido,
Banco do Brasil S.A., reformou a Sentença, julgando improcedente os pedidos
formulados na inicial.

Analisando os autos, verifica-se que Sérgio Roberto da Silveira
Crispim e Adriana Marinho Medeiros Crispim interpuseram Apelação Cível
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível da Comarca
da Capital (fls.  127/130)  que,  nos  autos  da  Ação de Prestação de  Contas
movida pelos ora embargantes em face dos recorridos, julgou procedentes os
pedidos  “com base  no  art.  269,  I,  do  CPC,  para  exonerar  os  autores  da
condição  de  fiadores  dos  contratos  em  questão;  declarar  a  nulidade  da
cláusula que prevê a prorrogação automática no contrato bancário e condenar
a parte ré a pagar à autora o montante de R$8.000,00 (oito mil reais), pelos
danos morais suportados, atualizado monetariamente pelo INPC, a partir da
data da sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês da data da citação. Por
fim,  condeno  a  ré  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  honorários
advocatícios, os quais fixo no valor de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do
artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil” (fls. 130).

Nas  razões  do  Apelo,  o  Banco  do  Brasil  S.A.  defendeu  a
validade  do  contrato  existente  entre  as  partes,  bem como a legitimidade do
débito constante  em nome dos autores,  ora  embargados. Sustentou,  ainda,  a
inexistência  do  dever  de  indenizar,  pois  os  danos  morais  não  restaram
comprovados.  Pugnou,  por  fim,  pela  reforma  da  sentença,  julgando-se
improcedentes os pedidos e,  alternativamente,  requer  a  redução do  quantum
fixado a título de dano extrapatrimonial. 

Devidamente intimada, a parte apelada não ofertou contrarrazões
(fls. 154v).

Instada,  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça  pugnou  pelo
prosseguimento do recurso sem intervenção de mérito (fls. 160/163).

Em sessão ordinária, Esta Egrégia Corte de Justiça procedeu ao
julgamento  colegiado  do  recurso  apelatório  (fls.  171/180),  nos  seguintes
termos:

“Uma  vez  reconhecida  a  ausência  de  conduta
antijurídica  por  parte  da  instituição  financeira  ora
apelante  e  constatada  a  responsabilidade  dos
apelados pelos débitos oriundos da prorrogação dos
contratos  bancários  em que figuram como fiadores,

Embargos de Declaração nº 0106949-51.2012.815.2001.             2



lícita se mostra a inscrição do seu nome nos órgãos de
proteção  ao  crédito  ante  o  inadimplemento  das
obrigações constantes nas avenças.

Nessa  trilha,  entendo  que  o  banco  réu  agiu  no
exercício regular de seu direito ao negativar o nome
dos  autores,  inexistindo,  assim,  o  dano  moral
visualizado pelo juízo de primeiro grau.  

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  ao  recurso
para, reformando a Sentença, julgar improcedente o
pedido formulado  na inicial” (fls. 179/180). 

Irresignados,  Sérgio Roberto da Silveira Crispim  e  Adriana
Marinho Medeiros Crispim, opuseram os presentes Embargos de Declaração
(fls. 183/187, alegando a existência de omissão e contradição no julgado.

Em  suas  alegações,  afirma  ter  sido  acolhido  pelo  acórdão
combatido matéria não trazida aos autos pelo embargado, quanto ao pedido de
exoneração dos recorrentes da condição de fiadores nos contratos discutidos no
feito, além de ressaltar que não foi questionada a forma de resilição de contrato
nos termos previstos pelo art. 835, do Código Civil, mas apenas a indenização
por danos morais. Sustenta, ademais, omissão do julgado quanto à violação ao
art. 919, do Código Civil, devido à ausência de análise da mudança contratual
quando da renovação e ausência de comunicação das renovações.

Ante  o  exposto,  requer  que  sejam  acolhidos  os  embargos,
aplicando-lhes  os  efeitos  infringentes  com  o  fim  de  reformar  a  decisão
recorrida. 

Em contrarrazões encartadas às fls. 195/196, a parte embargada
pugna pela rejeição dos embargos, asseverando ser a finalidade do recurso a
rediscussão do mérito, o que não é cabível pela via dos presentes aclaratórios.

É o relatório.

VOTO.  

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade dos presentes
recursos, cumpre tecer alguns comentários acerca da vigência e aplicabilidade
da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046.  Entretanto,  tal  norma deve ser  interpretada  também à  luz  do  Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nesta perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente de
Processualistas  Civis  (V  FPPC)  –  que  reuniu  processualistas  de  diferentes
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escolas  de  pensamentos,  a  fim  de  discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e  emitir
enunciados aprovados por unanimidade de seus participantes – teve um de seus
grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código
de Processo Civil e os enunciados do FPPC quanto ao tema em debate, entendo
que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às sentenças publicadas
– ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 

Isso  porque,  com a  publicação  de  determinada decisão  sob  a
égide  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  o  prazo  para  interposição  de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e
regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo, não se poderia agora, após a entrada em vigência do  CPC
de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de ferir o já
mencionado ato jurídico processual perfeito e o direito subjetivo processual da
parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de  admissibilidade
recursal e dos seus efeitos – no momento da interposição de sua irresignação.

Nesse  mesmo  sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  emitiu
enunciados administrativos, dirimindo eventuais dúvidas acerca da questão em
análise, senão vejamos:

“Enunciado número 2. Aos recursos interpostos com
fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  na  forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março  de  2016,  será  possível  o  arbitramento  de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art.
85, § 11, do novo CPC”.

Dito isto, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada sob
a  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  motivo  pelo  qual  tal
regramento  deverá  regular  os  efeitos  e  os  requisitos  de  admissibilidade  do
recurso contra aquela interposto.

Pois  bem,  preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade  de
acordo com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 1973, conheço
dos aclaratórios, passando à análise dos argumentos recursais.

Nos  termos  do  art.  535  do  Código  de  Processo  Civil,  são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
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obscuridade,  contradição  ou  omissão.  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.

No  caso  dos  autos,  apesar  de  os  embargantes  afirmarem  a
existência de contradição e omissão no julgado, verifica-se que, em verdade,
apenas apresentam inconformismo em relação à interpretação fática e jurídica
que foi conferida por este órgão colegiado ao caso em exame. 

Pois bem. Em que pesem as alegações do embargante, quanto à
existência  de  contradição  consubstanciada  no  acolhimento  de  matéria  não
discutida nos autos e omissão quanto à suposta violação aos ditames do art. 819
do  Código  Civil,  quanto  à  interpretação  restritiva  que  deve  ser  dada  às
disposições relativas ao instituto da fiança, o que se infere, de fato, é que o
Acórdão  não  se  mostrou  omisso,  obscuro  ou  contraditório,  mas  apenas
contrário  as  suas  argumentações,  porquanto  analisou  a  questão  dentro  dos
termos  propostos.  Corroborando  o  entendimento  expendido,  trago  à  baila
excerto do julgado:

“Ab initio, ressalto que, em que pese já ter decidido
em sentido oposto, filio-me ao novo entendimento do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  que,  por  ocasião
julgamento  do  Recurso  Especial  nº  1.253.411/CE,
firmou  novo  entendimento  sobre  a  validade  das
cláusulas  de  prorrogação  automática  de  fiança  nos
contratos bancários, o qual passo a expor.

Pois bem, compulsando-se atentamente os argumentos
existentes  no  encarte  processual,  vê-se  que  é
imperiosa  a  reformulação do decisório  em questão,
posto  que  o  atual  posicionamento  do  Superior
Tribunal de Justiça sobre a matéria trazida à baila é
no  sentido  de  ser  válida  a  renovação  da  fiança
decorrente  de  prorrogação  do  contrato  principal,
quando  a  cláusula  é   expressamente  anuída  pelo
garante, sendo este o cerne da questão discutida nos
autos.

Depreende-se  dos  documentos  colacionados  ao
caderno processual, os ora apelados figuraram como
fiadores  em  contratos  bancários  avençados  entre  a
instituição financeira apelante e terceiros (fls. 23/24,
29/30 e 32/37).

Não obstante as alegações dos apelados sobre o prazo
de validade de um ano supostamente estipulado nas
avenças, extrai-se de sua  leitura que as disposições
sobre  a  fiança  expressamente  consignam  a
manutenção  da  condição  de  fiador  em  caso  de
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prorrogação  da  avença  principal.  Logo,  resta
configurada a anuência dos recorridos com a cláusula
de  renovação  automática  explícita  nos  referidos
pactos.

Com  efeito,  a  fiança,  contrato  acessório  e
normalmente  benéfico,  deve  ser  interpretado
restritivamente por expressa disposição do art.  819,
do Código Civil,  segundo o qual “a fiança dar-se-á
por escrito, e não admite interpretação extensiva”.

Acerca do tema, ensina Carlos Roberto Gonçalves:

"Não se pode(...)ampliar as obrigações do fiador, quer
no tocante à sua extensão, quer no concernente à sua
duração"  (In  Direito  Civil  Brasileiro,  vol.  III,  São
Paulo, Saraiva, pág. 527).

Tal  preceito  legal  tem  levado  a  jurisprudência  a
decidir  que  o  fiador  não  pode  ser  responsabilizado
por débitos referentes ao período de prorrogação ao
qual não anuiu.

Contudo, o atual entendimento do STJ faz a ressalva
que  “não  há  falar  em  nulidade  da  disposição
contratual que prevê prorrogação da fiança, pois não
admitir interpretação extensiva significa tão somente
que o fiador responde, precisamente, por aquilo que
declarou  no  instrumento  da  fiança.”  (REsp  nº
1.253.411/CE, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda  Seção,  julgado  em  24/6/2015,  DJe  de
04/08/2015). 

Assim,  existindo  cláusula  contratual  expressa
dispondo  sobre  a  possibilidade  de  manutenção
automática da garantia, sendo anuída pelos fiadores,
é  certo  que  a  extensão  do  referido  instituto  em
acompanhamento  das  prorrogações  da  obrigação
principal é válida. Nessa trilha, importa ressaltar que
incumbe ao garante, caso pretenda sua exoneração,
proceder a notificação resilitória de que reza o art.
835  do  Código  Civil,  no  período  de  prorrogação
contratual.

Aduz o retromencionado artigo, in verbis:

“Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que
tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe
convier,  ficando  obrigado  por  todos  os  efeitos  da
fiança,  durante  sessenta  dias  após  a  notificação do
credor.”
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Nesse  sentido  é  o  entendimento  atualmente
sedimentado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,
conforme testificam os arestos a seguir ementados:

(...)

Destarte, a interpretação restritiva que se deve dar às
disposições  relativas  ao  instituto  da  fiança  nos
permitir coligir que o fiador responde por aquilo que
declarou  no  instrumento  da  fiança,  não  havendo,
portanto, nulidade na disposição contratual que prevê
a renovação da fiança nos casos de prorrogação da
avença  principal,  porquanto  in  casu  tem-se
incontroversa a anuência dos apelados com predita
disposição.

No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados:

(...)

Assim, assiste razão ao apelante quanto à alegação
de  ausência  de  conduta  ilícita,  permanecendo  os
apelados,  portanto,  na  condição  de  fiadores
responsáveis  pelos  débitos  oriundos da prorrogação
das  avenças,  máxime  por  não  ter  sido  por  eles
formulada qualquer  notificação resilitória  junto  ao
banco apelante, o que lhes é facultado, nos termos do
art. 835, do Código Civil”.

Observa-se, assim, que o embargante cinge-se a discutir matérias
já expressamente abordadas no acórdão.  Portanto, ao levantar tais pontos
novamente, o insurgente apenas revela seu inconformismo com o resultado de
pontos da decisão que não lhes foram favoráveis,  com vistas à  obtenção da
modificação do decisum, o que é inadmissível na via do recurso de integração. 

Ademais,  importa  destacar  o  seguinte  excerto  do  recurso
apelatório: “requer a Vossas Excelências seja o presente recurso conhecido e
integralmente provido, a fim de reverter a r. Sentença de primeiro grau, com a
TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DA RECORRIDA, uma vez
que  não  há  possibilidade  de  imposição  ao  apelante  no  pagamento  de
indenização a título de danos morais, visto que não se vislumbra no caso em
tela o dever de indenizar” (fls. 143). 

Logo,  claramente  se  verifica  que  ao  requerer  a  reforma  da
sentença em sua integralidade, visando serem julgados improcedentes todos os
pedidos formulados pelos autores,  não há que se falar em acolhimento de tese
não discutida nos autos, sob a alegação de que a discussão é restrita apenas ao
pleito indenizatório, porquanto conforme já consignado no acórdão vergastado:
“para que se reconheça o cabimento da indenização mostra-se necessária a
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constatação  da  conduta  antijurídica  que  gere  dano,  bem como  o  nexo  de
causalidade entre a conduta e o dano” (fls. 179).

In casu, uma vez reconhecida a ausência de conduta antijurídica
por parte da instituição financeira ora apelante e constatada a responsabilidade
dos apelados pelos débitos oriundos da prorrogação dos contratos bancários em
que figuram como fiadores, lícitas se mostraram as avenças e a inscrição dos
nomes dos embargantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ante o
inadimplemento das obrigações constantes nos contratos, razão pela se revelou
imperiosa a reforma da sentença, julgando-se os pedidos improcedentes. 

Nesse  diapasão,  entendo  que  não  há  qualquer  omissão,
obscuridade  ou  contradição  no  julgado,  não  sendo  cabíveis,  portanto,  os
embargos de  declaração,  ainda  que  com a finalidade  de  prequestionamento,
conforme o entendimento desta Corte de Justiça, veja-se:  

“EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  FINS  DE  PRE-
QUESTIONAMENTO.  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO
OU  OBSCURIDADE.  INEXISTÊNCIA.  NÍTIDO  IN-
TUITO  DE  REDISCUTIR  A  MATÉRIA  EM  CUJO
PONTO O ARRESTO FOI CONTRÁRIO AOS INTE-
RESSES  DO  EMBARGANTE.  MEIO  ESCOLHIDO
IMPRÓPRIO. REJEIÇÃO. Inocorrendo qualquer das
hipóteses previstas no art. 535, do CPC, impõe-se a
rejeição dos embargos, eis que não se prestam para
rediscussão de matéria já enfrentada no Acórdão. Ain-
da que para fim de prequestionamento, devem estar
presentes um dos três requisitos ensejadores dos em-
bargos  de  declaração”.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECI-
SÃO do Processo Nº 00167553920118152001, 3ª Câ-
mara cível, Relator Desa. Maria das Graças Morais
Guedes , j. em 15-07-2014). (grifo nosso).

Outrossim, importante ressaltar que o julgador não está obrigado
a  responder  a  todas  as  questões  suscitadas,  de  modo a  satisfazer  interesses
pormenorizados, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da
matéria, fundamente sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos
que o alicerçaram, dando o suporte jurídico necessário à conclusão adotada. 

Ante  o exposto,  não  havendo  qualquer  vício  a  ser  sanado na
decisão combatida, não merecem ser acolhidos os presentes embargos, mesmo
que com o fim de prequestionar a matéria. Destarte, não há outro caminho a
trilhar a não ser manter o decisum recorrido pelos seus próprios fundamentos. 

Isso posto, 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
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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,  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.  Sala de Sessões da Segunda
Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João
Pessoa, 31 de maio de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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