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EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE  OMISSÃO.  INOCORRÊNCIA.  PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA
MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 

1.  Os  embargos  de  declaração  que,  a  pretexto  de  sanar  inexistente  omissão,
instauram nova discussão a respeito de matéria expressa e coerentemente decidida
pelo acórdão embargado hão de ser rejeitados.

2. Embora seja cabível a oposição de embargos de declaração com propósito de
prequestionamento, consoante o disposto na Súmula n.º 98, do STJ, é necessária a
ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento dessa espécie recursal.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos
Declaratórios na Apelação Cível n.°  0001900-45.2013.815.0171, em que figuram
como  Embargante  o  Banco  do  Brasil  S/A. e  como  Embargada  Marina  Coelho
Alcoforado Costa. 

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.

O Banco do Brasil S/A. opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão
de  f.  124/125,  que  deu  provimento  à  Apelação  interposta  por  Marina  Coelho
Alcoforado Costa contra a Sentença de f. 85/90, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da
Comarca de Esperança, nos autos da Ação Declaratória de inexistência de Débito c/c
Danos Morais, ao fundamento de que o quantum indenizatório deve ser suficiente
para reparar os danos sofridos pelo ofendido, majorando o valor da indenização
arbitrado pelo juízo de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

Em suas  Razões,  f.  127/130,  defendeu  a  possibilidade  de  oposição  de
embargos de declaração com propósito de prequestionamento e alegou que houve
omissão  do  Julgado  pela  ausência  de  análise  da  legislação  constitucional  e
infraconstitucional  que  rege  a  questão,  desconsiderando  os  fatos  em  sua
integralidade  e  os  requisitos  que  fundamentam  a  responsabilidade  civil,
sustentando, ainda, que não houve erro de conduta de sua parte. 

Requereu,  ao  final,  o  acolhimento  dos  aclaratórios,  com a  atribuição  de



efeitos modificativos e o prequestionamento da matéria.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

O Acórdão embargado enfrentou de forma expressa,  clara  e  coerente a
questão, que concluiu pela reforma da Sentença, majorando o valor da indenização,
arbitrado pelo Juízo de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, como também, os honorários
advocatícios de 15% para 20%.

É o que se observa no seguinte excerto:

Na esteira da jurisprudência dos Órgãos Fracionários deste Tribunal de Justiça, em
se  tratando  de  inscrição  indevida  de  devedor  em  cadastro  de  inadimplentes,  a
exigência de prova do dano moral se satisfaz com a demonstração do próprio fato da
inscrição,  ao  passo  que  a  indenização  por  danos  morais  não  deve  implicar  em
enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de
justa composição e prevenção.

No caso dos autos,  restou comprovado que o nome da Apelante foi  inscrito no
SERASA,  em 16/11/2009,  f.  22,  pela  Promovida,  decorrente  da  emissão  de  um
cheque sem provisão de fundos, por entender que agiu no exercício regular de seu
direito.

Sopesadas as peculiaridades socioeconômicas das partes, a falta de vigilância da
Instituição Financeira no momento de averiguação da veracidade e autenticidade do
documento apresentado quando do seu pagamento, e os transtornos suportados pela
Apelante que teve seu nome inscrito em cadastro de restrição de crédito em razão de
cheque devolvido, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo deve ser majorado para o
montante de R$ 5.000,00, adequando-se aos parâmetros desta Quarta Câmara Cível.

No que diz respeito ao requerimento de majoração dos honorários advocatícios,
considerando  a natureza e importância da causa,  o trabalho e o grau de zelo do
Advogado da Apelante, que, após o ajuizamento da ação, apresentou Impugnação à
Contestação e o presente Recurso,  encontra-se desarrazoável  o  percentual  fixado
pelo Juízo de 15%, sendo necessária a sua majoração para o patamar de 20% sobre o
valor da condenação, à luz do art. 85, § 2.º, do CPC/2015. 

Embora seja cabível a oposição de embargos de declaração com propósito
de prequestionamento, consoante o disposto na Súmula n.º 98, do STJ, é necessária
a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento dessa espécie recursal1.

O  caráter  prequestionatório  que  o  Embargante  deseja  emprestar  aos
Aclaratórios não há como ser acolhido, já que o aludido Acórdão dissecou toda a
matéria discutida, não existindo, portanto, qualquer eiva de omissão a ser sanada.

1 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS
E LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.  ENTENDIMENTO DE ACORDO COM
RECURSO  REPETITIVO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  543-C,  §  7º,  I,  DO  CPC.  RECURSO
INCABÍVEL.  DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1.  Estando o
acórdão recorrido absolutamente alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e  não
padecendo de omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica, na oposição de embargos
declaratórios,  o  propósito  manifesto  de  prequestionar  questão  federal,  circunstância  que
afasta a incidência da Súmula 98/STJ. Precedentes. […] (STJ, AgRg no AREsp 590.582/MS, Rel.
Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  04/12/2014,  DJe
11/12/2014).



Pretende  o  Embargante,  na  verdade,  rediscutir  o  mérito  expressamente
decidido,  reproduzindo,  embora  sucintamente,  as  alegações  da  Apelação,
providência vedada nesta estreita via recursal2.

Posto  isso,  considerando  que  os  Embargos  de  Declaração  foram
opostos apenas para ensejar a rediscussão da matéria, 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

2 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, 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).


