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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO.
MATÉRIA  DEVIDAMENTE  ENFRENTADA.
MANIFESTO  PROPÓSITO  DE  REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.  FINALIDADE  DE
PREQUESTIONAMENTO.  VINCULAÇÃO  À
INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  MANUTENÇÃO
DA DECISÃO. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade,  contradição ou omissão,
ou,  ainda,  para  corrigir  erro  material,  não  se
prestando ao reexame do julgado,  e,  não existindo
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.

- Se a parte dissente dos fundamentos narrados no
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decisum combatido,  deve  ela  valer-se  do  recurso
adequado  para  impugná-lo,  não  se  prestando  os
embargos declaratórios para tal finalidade.

-  Nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento  se
pode  desejar  repisar  os  argumentos,  os  quais
restaram  repelidos  pela  fundamentação
desenvolvida na decisão.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível  do Tribunal

de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  os  embargos  de
declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO, fls.
149/152,  opostos  por  CREFISA  S/A  –  Crédito,  Financiamento  e  Investimentos
contra o acórdão de fls. 141/147, que negou provimento ao Apelo, por ela interposto,
para manter inalterada a sentença que julgou procedente o pedido de indenização
por dano moral formulado na exordial.

Em suas razões, o recorrente sustenta a existência de
contradição  no  acórdão  embargado,  alegando,  em  resumo,  ser  descabido  o
entendimento de ocorrência de ato ilícito, porquanto “restou demonstrado que ante o
contrato  perfeitamente  válido,  corretos  foram  os  descontos  em  seu  benefício”.
Prequestionou os arts. 5º, II e X, da Constituição Federal, art. 42, do Código de Defesa
do Consumidor e arts. 186 e 927, do Código Civil. 

Sem contrarrazões, fl. 156.

É o RELATÓRIO.
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VOTO

De início, é oportuno esclarecer que, nos moldes dos
incisos  I,  II  e  III,  do  art.  1.022,  do  Código  de  Processo  Civil,  os  embargos  de
declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
para  suprir  omissão  de  ponto  ou  questão  sobre  o  qual  o  juiz,  de  ofício  ou  a
requerimento, devia se pronunciar, ou, ainda, para corrigir erro material.

A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou  qualitativamente,  por  um
pronunciamento complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.

Na hipótese vertente,  em que pese a argumentação
do recorrente, não se vislumbra quaisquer dos vícios justificadores dos aclaratórios,
mas, sim,  o inconformismo da parte com a fundamentação da decisão contrária as
suas  pretensões  e  a  intenção  de  reexame  da  matéria,  a  fim  de  obter novo
pronunciamento  em  seu  favor,  o  que  é  inadmissível  em  sede  de  embargos  de
declaração.

Com efeito, aduz o embagante que “foram acostados
aos  autos  pela  Embargante  os  documentos  apresentados  pelo  Embargado  no
momento da celebração do empréstimo, bem como os comprovantes de concessão
do  crédito.  Por  óbvio  que  a  Embargante  se  desvencilhou  satisfatoriamente  da
incumbência que lhe cabia de fazer prova da existência da relação havida entre as
partes”, fl. 151.

No caso, contudo, descabe falar em contradição, pois
o acórdão embargado foi claro e preciso ao consignar que o estabelecimento agiu
com negligência, ao descontar indevidamente parcelas de empréstimo não realizado,
fls. 144/145:
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Na hipótese, o estabelecimento agiu com negligência,
ao descontar indevidamente parcelas de empréstimo
não realizado pelo recorrido, máxime quando, ao ser
determinada  nos  autos  a  perícia  grafotécnica,  para
verificação  da  letra  do  autor  na  assinatura  do
contrato,  a  Instituição  Financeira  se  negou  a
apresentar  o  documento.  Veja-se,  a  esse respeito,  o
que pontuou a magistrada, fl. 110:
Com efeito,  a  completa  elucidação  da  controvérsia
existente nos autos se daria por meio da realização
de  prova  técnica  pericial,  na  forma requerida  pelo
autor,  o  que  levou  o  eminente  magistrado  que
presidia  o  feito  a  deferir  tal  meio  de  prova,  com
nomeação  de  expert para  realização  de  perícia
grafotécnica, conforme se verifica das fls. 73.
Ocorre, todavia, que a realização da referida perícia
restou  inviabilizada  em  virtude  da  ausência  de
documentos originais a serem periciados, conforme
expressamente  indicado  pelo  perito  nomeado  pelo
juízo (fl. 79).
Assim,  é  certo  que  a  empresa,  sem  se  cercar  dos
cuidados necessários, passou a descontar valores não
convencionados, caracterizando-se, assim, defeito na
prestação  de  serviço.  Sendo  assim,  tratando-se  de
responsabilidade  objetiva  e  não  tendo  ocorrido
nenhuma causa excludente, presente está o dever de
indenizar. 

Diante  dessas  considerações,  observa-se  que  o
acórdão hostilizado foi nítido e objetivo, inexistindo os vícios declinados pela parte
recorrente,  tendo  referido  decisum apenas  acolhido  posicionamento  diverso  do
sustentado pela parte inconformada.
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Sendo assim, o prequestionamento resta prejudicado,
pois,  mesmo  para  fins  de  acesso  às  instâncias  superiores,  fica  condicionado  ao
reconhecimento das máculas dispostas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, o
que não restou configurado.

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É o VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 15 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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