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GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

A C Ó R D Ã O
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0008320-71.2014.815.2001 — 8ª Vara Cível da Capital
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Embargante : Banco do Brasil S/A.
Advogado : Rafael Sganzeria Durand OAB/PB 211.648-A.
Embargado : Francisco Tavares Castro.
Advogado      : Alexandre Gomes Bronzeado OAB/PB 10.071

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO
NO  JULGADO  —  INEXISTÊNCIA  —  AUSÊNCIA  DOS
PRESSUPOSTOS  DO  ART.  1.022  DO  CPC/15  —
PREQUESTIONAMENTO — REJEIÇÃO.

— “Inocorrentes  as  hipóteses  de  omissão,  contradição,  obscuridade ou
erro material, não há como prosperar o inconformismo, cujo real objetivo
é  o  prequestionamento  de  dispositivos  e  princípios  constitucionais  que
entende a embargante terem sido malferidos, o que evidentemente escapa
aos estreitos limites previstos pelo artigo 1.022 do CPC/15 aos embargos
de declaração”.

 VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
nominados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado, por unanimidade, em rejeitar os Embargos Declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos pelo  Banco do Brasil  S/A,
contra  o  Acórdão proferido  nos  autos  em tela  (fls.  99/102),  que  negou provimento  ao  recurso
apresentado pelo ora embargante.

Nos embargos declaratórios,  a instituição bancária alegou que não restou
demonstrado  os  elementos  configuradores  do  dano moral,  não  havendo  assim que se  falar  em
obrigação de indenizar, eis que, não agiu com dolo ou culpa, vale dizer, não praticou ato ilícito.

É o relatório. 

VOTO:

O inconformismo da embargante não prospera. 



Com efeito,  embora seja possível  a  oposição de embargos de declaração
com  o  intuito  de  prequestionar  a  matéria,  não  podemos  olvidar  que  o  presente  recurso  está
intimamente  vinculado  a  existência  de  certos  requisitos  sem  os  quais,  torna-se  inviável  seu
acolhimento.  Neste  aspecto,  inexistindo  a  omissão  no  julgado  pertinente  a  matéria  sustentada,
impossível o seu acolhimento para os fins pretendidos.

No presente aresto, todos os pontos tidos por esta Câmara como relevantes
para o deslinde da lide foram bem fundamentados no Acórdão. 

No  Direito,  é  sabido de  todos,  que  o  órgão  judicial  tem a  liberdade  de
fundamentar  suas  decisões  da  maneira  que  melhor  entender,  não  sendo  preciso  que  haja  o
pronunciamento sobre todas as teses de defesas aventadas pelas partes em suas peças processuais. O
órgão  julgador  acolhe  a  motivação  que  achar  mais  conveniente  ao  caso,  não  podendo  haver
embargos neste aspecto, uma vez que feriria o Princípio do livre convencimento motivado do juiz. 

Mesmo  que  os  embargos  tenham  sido  interpostos  com  o  intuito  de
prequestionamento da matéria, é necessário que o acórdão vergastado não tenha se pronunciado
sobre  a  matéria,  ou  seja,  deve  o  recurso  se  enquadrar  ainda  assim  em  alguma  das  hipóteses
normativas previstos pelo artigo 1.022 do novo CPC.  

Corroborando esse entendimento, trago o seguinte precedente do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART.  535  DO CPC.
FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA OBJETO DE POSSÍVEL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REJEIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
1(...)
2. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
não há como prosperar o inconformismo, cujo real objetivo é o prequestionamento de
dispositivos  e  princípios  constitucionais  que  entende  a  embargante  terem  sido
malferidos, o que evidentemente escapa aos estreitos limites previstos pelo artigo 535
do CPC aos embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum
dos  vícios  previstos  no  art.  535  do  CPC,  constantes  do  decisum  embargado,  não  se
prestando,  portanto,  ao  rejulgamento  da  matéria  posta  nos  autos,  tampouco  ao  mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário,  porquanto,  visam,  unicamente,  completar  a  decisão  quando  presente
omissão  de  ponto  fundamental,  contradição  entre  a  fundamentação  e  a  conclusão  ou
obscuridade nas razões desenvolvidas.
4. Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que têm o único extraordinário a
ser interposto (Precedentes: EDcl no REsp n.º 415.872/SC, Rel. Min. Castro Meira, DJ de
24/10/2005;  e  EDcl  no  AgRg  no  AG  n.º  630.190/MG,  Primeira  Turma,  Rel.  Min.
Francisco Falcão, DJ de 17/10/2005).
5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ, EADRES 717.634/SC, Rel. Ministro  LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
25.10.2006, DJ 11.12.2006 p. 316

Desta  feita,  no  tocante  a  alegação  de  ausência  dos  requisitos
configuradores do dano moral em sede de Embargos Declaratórios, no acórdão embargado restou
claro a sua ocorrência, vejamos:

“De fato, à luz do caso em específico, tem-se pela ocorrência de danos subjetivos
passíveis de indenização. A esse respeito, consoante demonstrado nos autos às fls.
09 e 11, não há divergência “aparente” nas assinaturas apostas no cheque que foi
devolvido em relação à grafia aposta no documento de procuração.
O demandante viu-se submetido à situação de devolução injustificada de títulos.
Nesse  sentido,  convém destacar  que,  muito  embora,  a  devolução com base  na



pretensa  divergência  de  assinatura  seja  ato  regular  de  direito  da  instituição
financeira – que, valendo-se do dever de cautela e frente a sua responsabilidade
objetiva por eventuais danos causados a terceiros enquanto prestadora de serviços,
pode recusar o pagamento quando constatado motivo hábil a embasar desconfiança
acerca da regularidade da emissão do título cujo pagamento lhe é requerido – no
caso particular deste processo, tem-se a presença de excesso em seu agir.
Isso porque, constatada divergência não significativa na grafia aposta no cheque
objeto de análise, caberia ao banco réu, antes de proceder a imediata devolução,
certificar-se  da  possibilidade  de  emissão  lícita  do  título,  sobretudo  quando  o
comportamento do correntista não indicava a presença de qualquer anormalidade
em suas transações (ausência de qualquer comunicação acerca de extravio, perda,
roubo ou furto de talonários, movimentações atípicas em conta, saques em valores
ou com intervalos de tempo não compatíveis ao habitualmente realizado pela parte,
etc.)."

Portanto,  o acórdão embargado demonstrou a violação ao direito do ora
embargado capaz de ensejar a indenização por dano moral.

Ex positis, e sem mais para análise, REJEITO os presentes EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É como voto. 

Presidiu o julgamento, com voto, a Exma. Desª. Maria das Graças Morais
Guedes (Presidente). Presentes no julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
(Relator) e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento,  também,  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida  Espínola,
Promotora de Justiça convocada.

João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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Vistos, etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 04 de agosto de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator


