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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO,  OBSCURIDADE,  E 
CONTRADIÇÃO.  REDISCUSSÃO  DO  JULGADO. 
INADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO REJEITADO.

- Os embargos de declaração consubstanciam recurso de integração, 
não  se  prestando  para  reexame  da  matéria.  Não  havendo  omissão, 
obscuridade,  contradição ou erro material  no julgado,  incabíveis  se 
revelam os aclaratórios, 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”1. 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por 
unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a 
certidão de julgamento à fl. 239.

Relatório

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S/
A contra  acórdão  de  fls.  220/223,  que  rejeitou  as  preliminares  e,  no  mérito,  negou 

1 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.



provimento aos recurso apelatórios, mantendo íntegra a sentença atacada.

Inconformado, o embargante alega que a decisão “incorreu em omissão 
ao desconsiderar a ausência de qualquer abalo moral ou a inserção dos dados do autor em 
órgãos de restrição creditícia que pudesse lhe humilhar perante terceiros.”

Afirma que a decisão se baseou em “premissas totalmente equivocadas 
para  manter a  sentença no tocante à condenação pelos  danos morais”,  sustentando que a 
cobrança  indevida  referente  a  um  “seguro  auto”,  não  dá  azo  a  uma  condenação 
extrapatrimonial de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nestes  termos,  requer  o  embargante  que  se  reconheça  os  presentes 
embargos,  acolhendo-os  integralmente,  para,  atribuindo-lhe  efeitos  infringentes,  rechaçar a 
condenação ou melhor mensurar o valor do dano moral.

É o relatório.

VOTO
      
Compulsando-se  os  autos,  penso  que  o  recurso  não  deve  ser 

acolhido, uma vez que não se destina a suprir omissão, contradição ou obscuridade na 
decisão atacada, mas somente rediscutir matéria que versa sobre o mérito da demanda, o 
que é impossível na via estreita dos embargos de declaração.

A esse respeito, o artigo 535, do CPC, preceitua o seguinte:

“Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou 
tribunal.”

Com  efeito,  vislumbra-se  que  a  intenção  de  repisar  o  que  já  foi 
discutido  anteriormente  resta  clara  quando  se  verifica  que  os  temas  abordados  nos 
presentes aclaratórios, notadamente a existência de vilipêndio moral na situação fática e 
sua consequente graduação, foram amplamente discutidos no julgamento das apelações 
levantadas contra a decisão de primeiro grau.

Na  verdade,  o  que  tenciona  a  embargante  é  a  reapreciação  do 
julgamento, vez que não lhe agradou o seu resultado final, o que, decididamente, não é 
possível através dessa estreita via. Nesse sentido, o STJ já decidiu que “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.”2

2 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.



Portanto, entendo que esta não é a via correta para se rediscutir uma 
matéria,  pois  os  embargos  declaratórios  são  recursos  de  integração,  não se  prestando, 
como visto, para reanalisar o que já foi decidido no mérito processual.

Apenas para ilustrar a ausência de qualquer dos vícios autorizadores 
dos embargos  declaratórios,  transcrevo a respectiva análise  na decisão  embargada que 
aborda sobre os temas levantados no presente recurso:

“No mérito, entendo ser aplicável ao caso em tela o conteúdo do artigo 
14,  do  Código  de  defesa  do  Consumidor,  já  que  a  relação jurídica 
travada nos autos está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, 
eis que presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva, que 
preceitua o seguinte:

Art.  14,  CDC  –  O  fornecedor  de  serviços  responde, 
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 
causados  aos  consumidores  por  defeitos  relativos  à  prestação  dos 
serviços,  bem  como  por  informações  insuficientes  oi  inadequadas 
sobre sua fruição e riscos.”

Ou  seja,  ficou  predeterminado  que  a  responsabilidade  civil  das 
fornecedoras,  ora  promovidas,  é  objetiva,  ou  seja,  independe  da 
existência  de  culpa  para  emergir  o  seu  dever  de  indenizar  o  dano 
causado ao consumidor.

Para se excluir essa responsabilidade, a instituição financeira deveria 
apresentar  alguma causa excludente  ou minorante  do seu dever  de 
indenizar  o  consumidor,  entretanto,  no  caso  em  comento,  os 
recorrentes nada trouxeram.

Analisando  a  prova  coligida  aos  autos,  restou  incontroverso  o 
desconto  ilegal  na  conta  corrente  da  autora,  no  valor  de  R$  340,90 
(trezentos  e  quarenta  reais  e  noventa  centavos),  conforme  extratos 
bancários de fl. 10.

Cabia  às  instituições  financeiras  demandadas  comprovarem  a 
veracidade  e  a  respectiva  origem  do  débito,  em  razão  da  aludida 
inversão.  No entanto,  da  análise  detida  dos  autos,  constato  que  os 
bancos apelantes não acostaram nenhum documento para comprovar, 
ainda que minimamente, a regularidade da contratação do seguro auto 
Bradesco sub examine, assim, não tendo demonstrado a existência do 
contrato, inexiste justificativa do desconto em conta da autora.  

Na espécie, considerando que os apelantes efetuaram descontos não 
autorizados  em  conta  corrente,  sem  verificar  a  sua  regularidade, 



assumiu o risco de causar danos ao consumidor, restando induvidoso 
o  ato  ilícito  praticado.  Em  suma,  na  condição  de  fornecedor  de 
serviços, os apelantes deveriam ter sido mais diligentes, empregando 
medidas  eficientes,  de  forma  a  evitar  os  efeitos  de  condutas 
fraudulentas. 

O CDC, no seu artigo 6º,  VIII aduz que é direito do consumidor a 
facilitação da defesa, inclusive através da inversão do ônus da prova, 
in verbis: 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 
do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 
juiz,  for  verossímil  a  alegação  ou  quando  for  ele  hipossuficiente, 
segundo as regras ordinárias de experiências; 

A jurisprudência do STJ também entende no mesmo sentido, verbis:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA E 
VEROSSIMILHANÇA.  CRITÉRIO  DO  JUIZ.  REEXAME  DO 
CONTEXTO  FÁCTICO-PROBATÓRIO.  ENUNCIADO  Nº  7  DA 
SÚMULA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. 
PRECEDENTES. 1. Em se tratando de relação de consumo, a inversão 
do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado a análise 
da existência dos requisitos de hipossuficiência do consumidor e da 
verossimilhança das suas alegações, conforme estabelece o artigo 6º, 
inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor. 2. (...)”1

No caso em tela, verifico que houve hipossuficiência do consumidor e 
também  verossimilhança  das  suas  alegações,  já  que  o  mesmo 
apresentou  documentos  comprovando  a  cobrança  indevida  pelos 
bancos, e estes não trouxeram nenhuma causa excludente do direito 
da autora. 

Assim, para se eximir de possível obrigação decorrente da falha na 
prestação  dos  serviços  ofertados,  deveriam  os  apelantes  ter 
comprovado a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva 
do consumidor ou de terceiro, situação não verificada no caso telado.

Destaco que a instituição ré, no desenvolver de sua atividade, deve 
resguardar-se  de  modo  que  não  venha  causar  prejuízos  a  outrem. 
Nesse contexto, cabia à entidade financeira desenvolver seu mister de 
forma  responsável,  procedendo  de  maneira  diligente  em  seus 
negócios, a fim de evitar a ocorrência de equívocos como o descrito.



Evidenciado, assim, a situação aflitiva, devido às consequências que 
se  difundem  progressivamente  na  esfera  de  vivência  da  lesada, 
afetando  seu  conforto,  sua  tranquilidade,  configurando-se  o  dano 
moral direto, sendo, a relação de causalidade entre o dano e a ação que 
o provocou inequívoca.

Nesse diapasão, tenho que o contexto probatório dos autos autoriza 
inferir  pela  configuração  do  dano  moral,  pois  a  ação  da  recorrida 
constituiu  violação  ao  estado  íntimo  do  autor,  já  que  o  ato  da 
matrícula é realizado de forma coletiva, gerando dano ao autor.

A indenização por  dano moral  é  assegurada pelo art.  5º,  inc.  V,  de 
nossa Constituição da República, além do estabelecido nos arts. 186 e 
927,  ambos  do  Código  Civil  Brasileiro,  desde  que  preenchidos  os 
requisitos  legais  para  tal  fim,  quais  sejam,  conduta  omissiva  ou 
comissiva do agente, dano sofrido pela vítima e nexo causal.

Assim estabelecem os aludidos artigos do Diploma Civilista:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência,  violar  direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
[,,,]

Art.  927.  Aquele que, por ato ilícito (arts.  186 e 187),  causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim, quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Superior 
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 238.173, cuja relatoria 
coube  ao  Ministro  Castro  Filho,  entendeu  que  “não  há  critérios 
determinados  e  fixos  para  a  quantificação  do  dano  moral. 
Recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com  moderação  e 
atendendo às peculiaridades do caso concreto” (grifou-se).

A  esse  respeito,  necessário  consignar  que  a  indenização  por  dano 
moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo 
com  o  princípio  da  razoabilidade,  observados  a  finalidade 
compensatória, a extensão do dano experimentado, bem como o grau 
de culpa. Simultaneamente, o valor não pode ensejar enriquecimento 
sem causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência 
em conduta negligente.

Ou seja, referida indenização deve ser bastante para compensar a dor 
do lesado e constituir um exemplo didático para a sociedade de que o 
direito repugna a conduta violadora, porque é incumbência do Estado 
defender  e  resguardar  a  dignidade  humana.  Ao  mesmo  tempo, 



objetiva sancionar o causador do dano, inibindo-o em relação a novas 
condutas, e, por isso, deve corresponder a um valor de desestímulo. 
Reforçando  tal  inteligência,  o  Colendo  STJ  proclama:

“[...]  3.  É  assente  que  o  quantum  indenizatório  devido  a  título  de 
danos  morais  deve  assegurar  a  justa  reparação  do  prejuízo  sem 
proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em 
conta a capacidade econômica do réu. 4. A jurisprudência desta Corte 
Superior tem se posicionado no sentido de que este quantum deve ser 
arbitrado  pelo  juiz  de  maneira  que  a  composição  do  dano  seja 
proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da 
solidariedade. 5. Em sede de dano imaterial, impõe-se destacar que a 
indenização não visa reparar a dor, a tristeza ou a humilhação sofridas 
pela vítima, haja vista serem valores inapreciáveis, o que não impede 
que  se  fixe  um  valor  compensatório,  com  o  intuito  de  suavizar  o 
respectivo dano.  [...]”  (REsp 716.947/RS, Rel.  Min.  Luiz Fux,  T1,  DJ 
28.04.2006).

Diante disso, considerando as particularidades do caso, entendo que o 
quantum fixado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se 
justo e razoável com os danos suportados, devendo-se, pois, manter a 
condenação de primeiro grau. 

Feito  esse  registro,  é  forçoso concluir  ter  agido com acerto  o  Juízo 
monocrático  ao  julgar  a  lide  de  acordo  com  os  precedentes  deste 
Tribunal. 

Diante de tais considerações, rejeito as preliminares e, no mérito, nego 
provimento  aos  recursos  apelatórios,  mantendo  por  completo  a 
decisão recorrida.”

Entendo, destarte, que não se trata de vício a ser integrado, daí porque 
entendo que os embargos devem ser rejeitados, até porque, conforme tem decidido o Colendo 
Superior  Tribunal  de  Justiça,  “o  magistrado  não  está  obrigado  a  rebater,  um  a  um,  os 
argumentos  trazidos  pela  parte,  desde  que  os  fundamentos  utilizados  tenham  sido 
suficientes para embasar a decisão.”3

Nesse  referido  prisma,  o  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça  já 
decidiu: “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”4.

Portanto, tenho que esta não é a via correta para se rediscutir a matéria, 

3 STJ - REsp 1065913 / CE – Ministro Luiz Fux – T1 – Primeira Turma - DJe 10/09/2009 .
4 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.



até porque a decisão atacada foi  devidamente analisada e fundamentada.  Nesse diapasão, 
afigura-se salutar aduzir que a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em 
relação  a  pontos  considerados  relevantes  ao  recorrente  não  autoriza  o  acolhimento  dos 
embargos declaratórios. 

Nesses termos, voto pela rejeição dos embargos de declaração.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  rejeitar  os  embargos,  nos 
termos do voto do relator.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca 
Oliveira. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Exmo. 
Dr.  Gustavo  Leite  Urquiza,  Juiz  de  Direito  Convocado,  com  jurisdição  plena  para 
substituir  o  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  o  Exmo  e  o   Des. 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da 
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 31 de julho de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 31 de julho de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


