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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  CONTRADIÇÃO.
CONTRAPOSIÇÃO  DE  IDEIAS  NO  JULGADO.  AUSÊNCIA.
DIVERGÊNCIA  ENTRE  A  TESE  DEFENDIDA  E  AQUELA
ADOTADA  NA  DECISÃO.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO  DO
VÍCIO. REJEIÇÃO.

Diz-se  contraditória  a  decisão  quando  exprime,  no  seu  bojo,
afirmações incompatíveis entre si, que não se harmonizam.  Para a
configuração  da  contradição,  a  parte  tem  que  demonstrar
conclusões ou raciocínios incongruentes na decisão, não servindo
para tanto a contrariedade entre a tese indicada no acórdão e aquela
defendida pelo litigante. Se as provas estão sopesadas de maneira
que contrariam o interesse da parte ou as teses jurídicas não lhes
são benéficas, não são os embargos de declaração o meio hábil para
alterar o resultado do julgamento.

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 de fl. 84.

Relatório

Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  contra  acórdão  que
negou provimento à apelação interposta pelo embargante, em que buscava a reforma da
sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de indenização por danos



morais.

Na  decisão  recorrida  registrou-se  que  “a  recorrente  não  logrou
demonstrar a conduta abusiva ou desabonadora da instituição bancária, que se limitou a
negar a contratação do cartão de crédito, constituindo exercício regular de direito inerente
aos credores e fornecedores de serviços, nos termos do art. 188, do CC/02”.

Inconformada,  recorre  a  embargante  aduzindo  haver  “grave
contradição no julgado”, no que se refere “[…] ao argumento de que não existe nos autos
qualquer indício dos danos morais aferidos”.

Defende ter sido vítima de má prestação de serviços, eis que, sem
nenhuma justificativa plausível, não teve a proposta de cartão de crédito aceita, daí porque
seria a decisão contraditória. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos
modificativos, concedendo os danos morais pleiteados.

É o relatório. 

VOTO

A pretensão do recorrente não merece acolhida,  uma vez que não
pretende  sanar  contradição,  mas  rediscutir  a  matéria.  Conforme  já  restou  esclarecido,
entendeu-se na decisão embargada que em se tratando de operações de crédito, a empresa
fornecedora do serviço tem a liberdade de examinar os riscos envolvidos no negócio e, de
acordo  com o  resultado,  aceitar  ou  não  contratar  com o  consumidor.  Desta  forma,  a
obtenção  do  crédito  não  é  um  direito  absoluto,  podendo  ser  negado  pela  instituição
financeira.

A contradição enseja os embargos de declaração quando exprime, no
bojo da decisão, afirmações incompatíveis entre si, que não se harmonizam. Divergência
de interpretação ou de entendimento não configura o vício da contradição, que, segundo
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, significa “incoerência entre o que se diz e o que se
disse, entre palavras e ações. 1

Note-se que a decisão não lançou ideias incompatíveis entre si em
nenhum momento, sendo certo que a única incompatibilidade existente ocorre entre a tese
exposta  na  decisão  e  aquela  sustentada  pelo  embargante.  Para  a  configuração  da
contradição,  a  parte  tem  que  demonstrar  conclusões  ou  raciocínios  incongruentes  na
decisão, não servindo para tanto a contrariedade entre a tese indicada no acórdão e aquela
defendida pelo litigante.

Se as provas estão sopesadas de maneira que contrariam o interesse
da parte ou as teses jurídicas não lhes são benéficas, não são os embargos de declaração o

1 Miniaurélio Eletrônico versão 5.12 - O Miniaurélio corresponde à 7a. edição, revista e atualizada, do Minidicionário Aurélio, da 
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meio hábil para alterar o resultado do julgamento. Assim, considerando não haver o vício
apontado, rejeito os embargos de declaração. É como voto.

DECISÃO

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

Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Exmo.
Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 31 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator
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RESUMO DO VOTO Nº ___ PAUTA DIA ___/___/___

Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  contra  acórdão  que
negou provimento à apelação interposta pelo embargante, em que buscava a reforma da
sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de indenização por danos
morais.

Na  decisão  recorrida  registrou-se  que  “a  recorrente  não  logrou
demonstrar a conduta abusiva ou desabonadora da instituição bancária, que se limitou a
negar  a  contratação  do  cartão  de  crédito,  constituindo  exercício  regular  de  direito
inerente aos credores e fornecedores de serviços, nos termos do art. 188, do CC/02”.

Inconformada,  recorre  a  embargante  aduzindo  haver  “grave
contradição no julgado”, no que se refere “[…] ao argumento de que não existe nos autos
qualquer indício dos danos morais aferidos”.

Defende ter sido vítima de má prestação de serviços, eis que, sem
nenhuma justificativa plausível, não teve a proposta de cartão de crédito aceita, daí porque
seria a decisão contraditória. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos
modificativos, concedendo os danos morais pleiteados.

É o relatório. 

VOTO

A pretensão do recorrente não merece acolhida,  uma vez que não
pretende  sanar  contradição,  mas  rediscutir  a  matéria.  Conforme  já  restou  esclarecido,
entendeu-se na decisão embargada que em se tratando de operações de crédito, a empresa
fornecedora do serviço tem a liberdade de examinar os riscos envolvidos no negócio e, de
acordo  com o  resultado,  aceitar  ou  não  contratar  com o  consumidor.  Desta  forma,  a
obtenção  do  crédito  não  é  um  direito  absoluto,  podendo  ser  negado  pela  instituição



financeira.

A contradição enseja os embargos de declaração quando exprime, no
bojo da decisão, afirmações incompatíveis entre si, que não se harmonizam. Divergência
de interpretação ou de entendimento não configura o vício da contradição, que, segundo
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, significa “incoerência entre o que se diz e o que se
disse, entre palavras e ações. 2

Note-se que a decisão não lançou ideias incompatíveis entre si em
nenhum momento, sendo certo que a única incompatibilidade existente ocorre entre a tese
exposta  na  decisão  e  aquela  sustentada  pelo  embargante.  Para  a  configuração  da
contradição,  a  parte  tem  que  demonstrar  conclusões  ou  raciocínios  incongruentes  na
decisão, não servindo para tanto a contrariedade entre a tese indicada no acórdão e aquela
defendida pelo litigante.

Se as provas estão sopesadas de maneira que contrariam o interesse
da parte ou as teses jurídicas não lhes são benéficas, não são os embargos de declaração o
meio hábil para alterar o resultado do julgamento. Assim, considerando não haver o vício
apontado, rejeito os embargos de declaração. É como voto.
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