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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0000501-62.2014.815.0941.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Água Branca.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Banco Itaú BMG Consignado S/A.
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior (OAB/PB nº 17.314-A).
APELADA: Maria de Lourdes dos Santos.
ADVOGADO: Thiago Medeiros Araújo de Sousa (OAB/PB nº 14.431).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE
MATÉRIA  NÃO  IMPUGNADA  NAS  RAZÕES  DO  APELO  EM  SEDE  DE
EMBARGOS. REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração que,  a pretexto de sanar inexistente contradição ou
omissão,  instauram discussão  a  respeito  de  matéria  que  não foi  impugnada  nas
razões da Apelação hão de ser rejeitados, por configurar indevida inovação recursal.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos
Declaratórios na Apelação Cível  n.º  0000501-62.2014.815.0941, em que figuram
como Embargante o Banco Itaú BMG Consignado S/A, e como Embargada Maria
de Lourdes dos Santos.

ACORDAM  os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em
conhecer os Embargos de Declaração e rejeitá-los.

VOTO.

O Banco  Itaú  BMG  Consignado  S/A opôs  Embargos  de  Declaração
contra o Acórdão de f. 97/98-v, que negou provimento à Apelação por ele interposta,
mantendo  a  Sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  Vara Única  da  Comarca  de Água
Branca,  f.  28/30-v,  nos  autos  da  Ação Declaratória  c/c  Repetição  de  Indébito  e
Indenização por Danos Materiais e Morais em seu desfavor intentada por Maria de
Lourdes  dos  Santos,  que  julgou  procedente  o  pedido,  declarando  inexistente  o
contrato de empréstimo consignado celebrado em nome da Autora, condenando o
Banco  Réu  à  restituição  dos  valores  que  foram  descontados  de  seu  benefício
previdenciário, ao pagamento da quantia de R$ 2.500, a título de danos morais, bem
como das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10%
sobre o montante condenatório.

Em suas razões, f. 100/103, alegou que o Acórdão incorreu em omissão, por
supostamente  não haver  fixado os  consectários  legais,  juros  de mora  e  correção
monetária, incidentes sobre o montante condenatório.

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios para que seja corrigido o defeito
indicado e, dando-lhes efeitos integrativos, a matéria conste do Acórdão.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.



Os Embargos de Declaração estão previstos  no art.  1.022,  do CPC/2015,
possuindo como pressuposto a presença de omissão,  contradição,  obscuridade ou
erro material na Decisão embargada1.

No caso destes autos, o Acórdão embargado negou provimento à Apelação
interposta pelo Banco Embargante, mantendo a Sentença de f. 28/30-v, que julgou
procedente o pedido, declarando inexistente o contrato de empréstimo consignado
celebrado  em  nome  da  Embargada,  condenando  a  Instituição  Financeira  à
restituição dos valores que foram descontados de seu benefício previdenciário e ao
pagamento  da  quantia  de  R$  2.500,  a  título  de  danos  morais,  determinando  a
correção  do  quantum indenizatório  pelo  INPC,  a  partir  do  evento  danoso,  e  a
incidência de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada, posto que a Sentença foi
mantida em sua integralidade, inclusive quanto aos consectários legais incidentes
sobre o montante condenatório,  matéria que sequer foi  aventada nas razões do
Apelo,  pelo  que  seu  enfrentamento,  em  sede  de  Embargos  de  Declaração,
configura indevida inovação recursal.

Posto isso, conhecidos os Embargos de Declaração, rejeito-os.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 15 de agosto de 2017,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. Presente à sessão o
Excelentíssimo Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.


