
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração no Agravo Interno nº 0001511-03.2012.815.0751
Origem : 2ª Vara da Comarca de Bayeux
Relator : Juiz de Direito Convocado João Batista Barbosa
Embargante : Banco Honda S/A
Advogados : Ailton Alves Fernandes e Adriana Katrim de Souza Toledo
Embargado : Márcio Dantas de Santana
Advogado     : Marcus Túlio Macêdo de Lima Campos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.  VÍCIO  INEXISTENTE.  MATÉRIA
DEVIDAMENTE  ENFRENTADA NO  DECISÓRIO.
FINALIDADE  DE  PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.  VINCULAÇÃO  À
INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES  DO ART.  535,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  MANUTENÇÃO
DO DECISUM. REJEIÇÃO. 

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade,  contradição ou omissão,
não se prestando ao reexame do julgado, pelo que,
ausente  quaisquer  das  hipóteses  justificadoras  do
expediente, impõe-se a sua rejeição.
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-  Nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento  se
pode  desejar  repisar  os  argumentos,  os  quais
restaram  repelidos  pela  fundamentação
desenvolvida na decisão.

-  Não  é  encargo  do  julgador  manifestar-se  sobre
todos os fundamentos legais indicados pelas partes,
nem  mesmo  para  fins  de  prequestionamento,
bastando ser motivada a prestação jurisdicional, com
a indicação das bases legais que dão suporte a sua
decisão.

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

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.
213/214, opostos por Banco Honda S/A contra acórdão, fls. 204/211, que, por votação
unânime, negou provimento ao  Agravo Interno, fls. 193/199, manejado em face de
Márcio Dantas de Santana. 

Em suas razões,  o recorrente alega a existência de
omissão, pontuando, por conseguinte, que não houve pronunciamento no respectivo
acórdão referente ao disposto no art. 5º da MP 2.170-36/2001, art. 21, parágrafo único,
do Código de Processo Civil  e art.  42,  parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor,  requerendo,  o  prequestionamento  da  matéria,  como  requisito  para
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interposição de recurso especial e recurso extraordinário às instâncias superiores,
com fulcro na Súmula nº 98, do Superior Tribunal de Justiça. 

É o RELATÓRIO.

VOTO

De logo, a despeito da inexistência de omissões no
acórdão hostilizado, observo não haver qualquer vício a ser sanado.

De  acordo  com  o  art.  535,  I  e  II,  do  Código  de
Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando “houver, na sentença
ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz ou tribunal”. 

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.

Nessa ordem de ideias, é cediço que os embargos de
declaração  se  prestam  a  viabilizar,  dentro  da  mesma  relação  processual,  a
impugnação  de  qualquer  decisão  judicial  eivada  de  obscuridade,  contradição  ou
omissão, não se revestindo, portanto, de características de revisão total do julgado,
como acontece com os apelos cíveis.

Na  hipótese,  percebe-se  que  o  embargante  não  se
conformou com a fundamentação da decisão contrária as suas pretensões, quando
esta relatoria entendeu pelo não provimento do agravo interno por ele interposto, e,
de maneira infundada, lançou mão dos declaratórios, sob a alcunha de omissão, tão
somente para fins de prequestionamento da matéria discutida nos autos, no que se
refere ao  art. 5º da MP 2.170-36/2001, art. 21, parágrafo único, do Código de Processo
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Civil e art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A fim de corroborar o entendimento ora esposado,
qual seja, da inocorrência de omissão, cito excertos do acórdão impugnado:

Com  o  presente  recurso,  o  agravante  pretende
apenas rediscutir os aspectos já analisados na decisão
monocrática. Senão vejamos:

A capitalização  de  juros.  Sobre  o  tema,  assim
restou consignado na decisão atacada:
No que diz respeito a capitalização de juros, o Juiz a
quo à fl. 125, afirmou:
No  que  se  refere  à  capitalização  de  juros,  não  se
aplica nenhuma regra às instituições financeiras, que
praticam  juros  do  mercado,  não  se  submetendo  a
súmula 121 do Supremo Tribunal Federal. 
Entendo  que  agiu  equivocadamente  o  Magistrado
neste  aspecto,  pois  da  análise  dos  autos,  pois  o
contrato em análise não prevê tal encargo.
Com efeito,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou
entendimento,  segundo  o  qual  é  permitida  a
capitalização  mensal  de  juros  nos  contratos
celebrados  por  instituições  financeiras,  após  31  de
março  de  2000,  posteriormente  à  edição  da  MP nº
1.963-17/00  (reeditada  sob  o  nº  2.170-36/01),  desde
que haja pactuação expressa: 
BANCÁRIO.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
CLÁUSULAS ABUSIVAS. CDC. APLICABILIDADE.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12%
AO  ANO.  IMPOSSIBILIDADE.  CAPITALIZAÇÃO
MENSAL.  POSSIBILIDADE,  DESDE  QUE
PACTUADA.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.
POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO CUMULADA
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COM  JUROS  REMUNERATÓRIOS,  CORREÇÃO
MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E/OU MULTA
CONTRATUAL.  MORA.  DESCARACTERIZAÇÃO,
QUANDO  DA  COBRANÇA  DE  ACRÉSCIMOS
INDEVIDOS  PELA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
BUSCA  E  APREENSÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO  E  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.
POSSIBILIDADE.  INSCRIÇÃO  DO  DEVEDOR EM
ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE,  DESDE  QUE  PRESENTES  OS
REQUISITOS  ESTABELECIDOS  PELO  STJ  (RESP
527.618). PRECEDENTES. 
- Aplica-se aos contratos bancários as disposições do
Código de Defesa do Consumidor. 
- Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica
a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12%
ao ano aos contratos bancários não abrangidos por
legislação específica quanto ao ponto. 
-  Nos  contratos  celebrados  por  instituições
integrantes  do  Sistema  Financeiro  Nacional,
posteriormente  à  edição  da  MP  nº  1.963-17/00
(reeditada  sob  o  nº  2.170-36/01),  admite-se  a
capitalização  mensal  de  juros,  desde  que
expressamente pactuada.(...). (STJ - REsp 894385/RS;
Recurso Especial 2006/0226618-6 - Relatora: Ministra
Nancy Andrighi - Órgão Julgador: 3ª Turma - Data
do  Julgamento:  27/03/2007  -  Data  da
Publicação/Fonte: DJ 16.04.2007 p. 199). 
Destarte, inegável o anatocismo, que constantemente
e  sumariamente  vem  sendo  rechaçado  pelos
Tribunais  pátrios,  como  forma  de  evitar,  por  um
lado, a vantagem econômica excessiva do contratante
e,  por  outro,  o  ônus  financeiro  exagerado  ao
contratado.
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A  possibilidade  da  repetição  de  indébito.
Também este ponto, ficou abordado no  decisum
que ora se pretende modificar. Vejamos:
Prosseguindo, cumpre analisar o pleito referente à
devolução  em  dobro  dos  valores  indevidamente
exigidos.  A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem se posicionado no sentindo de ser cabível
a  devolução  em dobro dos  valores  pagos a  maior,
apenas  quando demonstrada  a  má-fé  do credor.  A
respeito,
AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  CÉDULA  DE
CRÉDITO  RURAL.  MEMÓRIA  DE  CÁLCULO.
AUSÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  EXTINÇÃO
DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1.  A jurisprudência  desta  eg.  Corte  pacificou-se no
sentido de considerar que o simples fato de a petição
inicial  não  se  fazer  acompanhada dos  documentos
indispensáveis  à  propositura  da  ação  de  execução
não implica, de pronto, seu indeferimento.
2.  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de  que  a  devolução  em  dobro  dos  valores  pagos
pelo  consumidor  somente  é  possível  quando
demonstrada  a  má-fé  do  credor. Não  ficando
configurada nos autos nenhuma menção à existência
de má-fé por parte do recorrido, a inversão do que
foi  decidido  pelo  Tribunal  de  origem,  tal  como
propugnada nas razões do apelo especial e reiterada
no  presente  recurso,  demandaria,  necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório dos  autos,
providência  que  encontra  óbice  na  Súmula  7  do
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Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ -
AgRg  nos  EDcl  no  REsp  1041589  /  RN,  Agravo
Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso
Especial  2008/0061966-7,  Rel.  Min.  Raul  Araújo,
quarta turma, Data do Julgamento 20/06/2013, Data
da Publicação 01/07/2013) – negritei.
Entendo  configurada  a  má-fé  da  instituição
financeira,  uma  vez  que  o  banco  procedeu  com  a
capitalização ilegalmente.
Logo,  estando  a  decisão  atacada  proferida  em
consonância com a mais abalizada jurisprudência, é
de se concluir pela manutenção do julgado em sua
integralidade,  não havendo outro caminho senão o
desprovimento do presente agravo e a manutenção
do ônus sucumbencial.

Pela  análise  dos  trechos  supracitados,  percebe-se
inexistir  omissão a reclamar pronunciamento complementar,  sendo a rejeição dos
presentes embargos medida cogente.

Sobre  o  tema  em  discussão,  mostra-se  pertinente
colacionar julgados desta Corte de Justiça, destacado na parte que interessa:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  COM  EFEITO
MODIFICATIVO  E  PARA  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  INEXISTÊNCIA  DE
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO. Os embargos de declaração se destinam
a  suprir  eventuais  omissões,  contradições  ou
obscuridades.  Incorrendo  tais  hipóteses,  o  efeito
para  fins  de  prequestionamento  que  se  deseja
emprestar  não pode ser  acolhido.  O julgador não
está  obrigado  a  enfrentar  todos  os  pontos
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questionados  pelas  partes,  se  já  encontrou  no
processo  fundamentação  suficiente  para  decidir.
(TJPB;  EDcl  0128570-07.2012.815.2001;  Primeira
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos
Cavalcanti  de  Albuquerque;  DJPB  10/03/2014;  Pág.
18).

E,

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO
DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS. Constatado que a insurgência da
embargante  não  diz  respeito  a  eventual  vício  de
integração  do  acórdão  impugnado,  mas  a
interpretação que lhe foi desfavorável,  é de rigor a
rejeição  dos  aclaratórios.  “o  magistrado  não  está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela  parte,  desde  que  os  fundamentos  utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão”. O
colendo  Superior  Tribunal  de  justiça  tem
entendimento  pacífico  de  que  os  embargos
declaratórios,  mesmo  para  fins  de
prequestionamento,  só  serão  admissíveis  se  a
decisão embargada ostentar  algum dos vícios que
ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou
contradição). […]. (TJPB; Rec. 200.2012.071456-9/001;
Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João
Alves da Silva; DJPB 05/03/2014; Pág. 18) - grifei.

Ainda  que  assim  não  fosse,  esclarece-se  que  o
Julgador  não  está  obrigado  a  se  pronunciar  ao  talante  da  inconformada,  isto  é,
analisar  todos os argumentos e citar  todos os dispositivos legais  ventilados pelas
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partes em sua decisão, bastando embasá-la com fundamentos suficientes a justificar o
entendimento por ele adotado. 

Ilustrativamente,  o  Tribunal  de  Justiça  do  Distrito
Federal, decidindo matéria semelhante, pontificou:

PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  INOCORRÊNCIA  DE
OBSCURIDADE,  CONTRADIÇÃO  OU  OMISSÃO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA.  VIA  IMPRÓPRIA.  REJEIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO  IMPROVIDO.  1.  Os  Embargos  de
Declaração não são a via própria para rediscutir os
fundamentos  do  julgado.  2.  Não  se  exige  do
magistrado  a  análise  de  todos  os  argumentos  da
parte  ou  citar  todos  os  dispositivos  legais
mencionados  pelos  litigantes.  Importa  apenas  que
demonstre os fundamentos pelos quais  concede ou
nega  uma  pretensão,  pronunciando-se  sobre  as
questões  juridicamente  relevantes.  3.  A  simples
alusão  quanto  ao  interesse  de  prequestionamento
não  é  suficiente  para  o  acolhimento  dos
declaratórios,  quando  ausente  qualquer  omissão,
contradição ou obscuridade. 4. Inexistentes vícios de
omissão,  contradição  ou  obscuridade,  nega-se
provimento  aos  embargos.  (TJDF;  Rec
2012.01.1.136677-2; Ac. 750.328; Terceira Turma Cível;
Rel.  Des.  Getúlio  de  Moraes  Oliveira;  DJDFTE
27/01/2014; Pág. 91).

Sendo  assim,  a  pretensão  de  prequestionamento,
requisito indispensável para se recorrer às instâncias superiores, a teor das Súmulas
nº  356  e  nº  282,  ambas  do  Supremo  Tribunal  Federal,  fica  condicionada  ao
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reconhecimento  das  máculas  dispostas  no  art.  535,  do Código de  Processo  Civil,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos, negritado a
parte que fundamenta o raciocínio:

PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
RESTABELECIMENTO  DE  APOSENTADORIA
ESPECIAL.  EXECUÇÃO.  CÁLCULOS  DA
CONTADORIA  JUDICIAL.  OFENSA  À  COISA
JULGADA.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  AUSÊNCIA  DE
OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO  MATERIAL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  REJEITADOS.  1.  Não  havendo
omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
merecem  ser  rejeitados  os  embargos  declaratórios
interpostos  com o propósito  infringente.  2.  "esta  c.
Corte  já  tem  entendimento  pacífico  de  que  os
embargos  declaratórios,  mesmo  para  fins  de
prequestionamento,  só  serão  admissíveis  se  a
decisão embargada ostentar algum dos vícios que
ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou
contradição).  "  EDCL  no  AGRG  nos  EDCL  nos
ERESP  1003429/df,  relator  ministro  Felix  Fischer,
corte  especial,  julgado  em  20.6.2012,  dje  de
17.8.2012. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ;
EDcl-AgRg-REsp 1.410.366; Proc. 2013/0344121-9; SP;
Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Mauro  Campbell
Marques; DJE 11/03/2014) - destaquei. 

Logo,  vê-se  que  o  acórdão  combatido  foi  nítido  e
objetivo, inexistindo o vício declinado pelo insurgente, tendo referido decisum apenas
acolhido posicionamento diverso do sustentado pela parte inconformada.
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Pelas  razões  postas,  resulta  prejudicado  o
prequestionamento  da  matéria,  pois,  mesmo  para  fins  de  acesso  às  instâncias
superiores, a sua finalidade vincula-se ao preenchimento de um dos pressupostos
específicos, o que não restou configurado.

Por  fim,  esclarece-se  não  ser  encargo  do  julgador
manifestar-se sobre todos os fundamentos legais indicados pelas partes, nem mesmo
para fins  de  prequestionamento,  bastando ser  motivada a  prestação jurisdicional,
com a indicação das bases legais que dão suporte a sua decisão.

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É como VOTO.

Presidiu o julgamento, o Desembargador João Alves
da  Silva,  com  voto.  Participaram,  ainda,  o  relator  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho) e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 09 de dezembro de 2014 - data do julgamento. 

João Batista Barbosa
                                                                                        Juiz de Direito Convocado

     Relator
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