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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0000422-64.2015.815.2003.
ORIGEM: 4ª Vara Regional de Mangabeira.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Maria Oliveira Pereira.
ADVOGADOS: Werton de Morais  Lima (OAB/PB 13.108) e  Rafael  D’Angelo Souza da  Silva
(OAB/PB 19.435)
EMBARGADO: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
ADVOGADOS:  João  Eduardo  Soares  Donato  (OAB/PB 18.539-A)  e  Isabelle  Machado Serrano
Araújo (OAB/PB 21.155-A).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA
E  APELAÇÃO.  ADIMPLEMENTO  INTEGRAL  DO  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO.  MATÉRIA  NÃO  SUSCITADA  NA  APELAÇÃO.
INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DESTA FRAÇÃO DOS EMBARGOS.
CONHECIMENTO DA FRAÇÃO RESTANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  OU  ERRO.  PRETENSÃO  DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

1. A argumentação trazida em Embargos de Declaração opostos contra Acórdão,
porém, não suscitada em sede Apelação, caracteriza inovação recursal vedada pelo
ordenamento jurídico pátrio.

2.  Hão  de  ser  rejeitados  os  Aclaratórios  que,  a  pretexto  de  sanar  inexistente
irregularidade,  instauram  nova  discussão  a  respeito  de  matéria  coerentemente
decidida pelo Acórdão embargado.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos  De
Declaração  na  Apelação n.º  0000422-64.2015.815.2003,  em  que  figuram  como
Embargante  a  Maria  Oliveira  Pereira e  como  Embargado  a  Aymoré  Crédito,
Financiamento e Investimento 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.

Maria Oliveira Pereira opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão
de f. 114/116 proferido nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em seu
desfavor  pela  Aymoré  Crédito,  Financiamento  e  Investimento  S/A,  que  deu
provimento parcial  à Apelação por ela interposta,  excluindo do saldo devedor as
parcelas  nº  50  a  52  do  contrato  de  financiamento  de  veículo  sob  discussão,
mantendo a Sentença nos seus demais termos.



Em suas  Razões,  f.  118/121,  alegou  que  o  Acórdão  foi  obscuro  ao  não
reconhecer o comprovante de f. 55 como prova do pagamento da quadragésima nona
parcela da avença.

Asseverou, ainda, que efetivou a quitação integral do contrato, requerendo,
ao final, o acolhimento dos aclaratórios.

Intimada, a Embargada não apresentou Contrarrazões, conforme certidão de
f. 125.

É o Relatório.

A Embargante alegou apenas nestes Aclaratórios que quitou integralmente o
financiamento objeto da lide, divergindo da tese arguida na Apelação no sentido de
que  a  avença  teria  sido  adimplida  até  a  quinquagésima  segunda  parcela,  o  que
configura  inovação recursal  ensejadora  do não conhecimento dessa  fração dos
Embargos.

Presentes os requisitos de admissibilidade na fração restante, conheço
parcialmente dos Embargos.

O Acórdão  embargado  enfrentou  de  forma  expressa,  clara  e  coerente  as
Razões Recursais, concluindo que o comprovante de pagamento emitido em 29 de
abril de 2014, f. 55, desacompanhado do boleto bancário referente à quadragésima
nona  mensalidade,  era  insuficiente  para  desincumbir  a  Recorrentes  do  ônus  de
comprovar o adimplemento da referida mensalidade. 

Ilustrativamente, colaciono o seguinte excerto:

O Banco apelado ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão argumentando que
o negócio jurídico restou inadimplido a partir da quadragésima  nona mensalidade,
vencida em abril de 2014, fato controvertido pela Ré, ora Apelante, que aduz haver
quitado o contrato até a parcela cinquenta e dois, momento a partir do qual a própria
Instituição impossibilitou o adimplemento.

A Promovida, com o intuito demonstrar tais argumentos, colacionou aos autos um
comprovante de pagamento emitido em 29 de abril de 2014, f. 55, desacompanhado
do  boleto  bancário  referente  à  quadragésima  nona  mensalidade,  além  de  uma
declaração  subscrita  por  ela,  comunicando  o  impedimento  do  pagamento  da
quinquagésima terceira parcela, f. 52, o que é insuficiente para lhe desincumbir do
ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral,
nos termos do art. 333, II, do CPC/73, então vigente. 

Pretende  a  Embargante,  na  verdade,  rediscutir  o  mérito  expressamente
decidido, providência vedada nesta estreita via recursal1.

1 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,



Posto  isso,  conhecidos parcialmente os  Embargos  de  Declaração,  na
parte conhecida, rejeito-os.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de julho de 2017,
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. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

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).


