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ACÓRDÃO
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000999-72.2011.815.0551
Origem : Comarca de Remígio
Relator : Juiz de Direito Convocado João Batista Barbosa
Embargante : Banco do Nordeste do Brasil S/A
Advogado : David Sombra Peixoto
Embargado : Cícero Pereira da Silva
Advogado : Moizaniel Vitório da Silva

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE,  CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO .
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIAS  RECURSAIS  DECIDIDAS  EM  SUA
TOTALIDADE.  INEXISTÊNCIA  DO  VÍCIO
ALEGADO.  PRETENSÃO  DE  REVOLVER
ASSUNTO  ENFRENTADO.
PREQUESTIONAMENTO.  VINCULAÇÃO  À
INCIDÊNCIA  DAS  HIPÓTESES  PREVISTAS  NO
ART.  535,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
REJEIÇÃO.

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

-  Tendo  em vista  a  inexistência  de  contradição  ou
omissão  no  decisório  impugnado,  não  merece
acolhimento o reclamo, eis que, mesmo para fins de
acesso  às  instâncias  superiores,  a  sua  finalidade
vincula-se  ao  preenchimento  de  um  dos
pressupostos específicos.

-  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.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

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

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  fls.
187/190, opostos pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra os termos do acórdão,
fls. 173/185, o qual rejeitou a preliminar, e, no mérito, negou provimento à Apelação
interposta por Cícero Pereira da Silva.

Em suas razões,  o recorrente alega a ocorrência de
contradição no julgado, uma vez que não lhe poderia ser atribuída negligência pelo
fato de aceitar o contrato de fiança, pois, a regra é que, por ser dotada de veracidade,
a escritura pública presume-se confeccionada de acordo com os parâmetros legais.
Desse modo,  atuou com base na teoria  da confiança,  pautado pela  boa-fé,  sendo
desarrazoado a condenação em danos morais pela inscrição do recorrido no cadastro
de inadimplentes, haja vista ter exercido regularmente seu direito, à luz do art. 188,
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do  Código  Civil.  Atribui  a  responsabilidade  pelo  evento  danoso  à  Associação
Comunitária  de Desenvolvimento  Rural  São Joaquim,  “única capaz de elucidar a
suposta irregularidade da fiança”,  mas, apesar de citada, não compareceu ao feito.
De outra senda, sustenta que a inversão do ônus da prova é norma de instrução e não
de julgamento, sendo da parte autora o dever de provar os fatos alegados. Postula, ao
final, pelo conhecimento e acolhimento do reclamo. 

É o RELATÓRIO.

VOTO
 

A princípio, cumpre esclarecer que os embargos de
declaração  somente  são  cabíveis  quando  “houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,
obscuridade, contradição” ou “for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o
Juiz ou Tribunal” (incisos I e II, do art. 535, do Código de Processo Civil).

Nessa ordem de ideias, 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 às suas pretensões e lançou
mão  dos  declaratórios  de  maneira  totalmente  infundada,  sob  a  alcunha  de
contradição, tentando, tão somente, rediscuti-la.

Analisando o decisum embargado, verifica-se que, no
acórdão em questão, a abordagem acerca dos itens supracitados no relatório foi clara
e  detida,  rebatendo,  separadamente,  todos  os  pontos  impugnados  por  meio  dos
presentes embargos.

Para melhor elucidação, calha transcrever o seguinte
excerto  da  decisão  impugnada  acerca  da  inscrição  indevida  no  cadastro  de
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inadimplentes, passível de indenização por dano moral:

No caso dos autos, infere-se que o negócio jurídico
consubstanciado  na  criação  da  associação,  com
ulterior empréstimo e aquisição do bem rural,  não
pode ser considerado como válido, em razão de ter
sido celebrado com ausência de poderes específicos,
via  procuração,  para  eleger  a  presidente  da
respectiva associação.
O contrato de fiança realizou-se à mercê do réu, sem
o conhecimento necessário e imprescindível  de um
negócio  de  tamanha  envergadura,  com  as
consequências  inerentes,  no  caso  de  inadimplência
do devedor principal.
Isso  acarretaria  promover  também  a  provável
anulabilidade do multicitado negócio, pelo vício de
consentimento, à luz do art. 171, do Código Civil.
Não se trata de atribuir incapacidade propriamente
dita,  isto  é,  aquela  prevista  no  rol  do  art.  3º,  do
Código Civil, mas do agente incapaz de se situar na
seara  da  responsabilidade  que  o  incumbia,
principalmente quando não reconhece a dívida a ele
imputada. 
(...)
Desse modo, não se poderia dar à escritura pública,
de fls. 53/66, a presunção de veracidade aduzida na
sentença, porquanto, apesar de, em regra, portar fé
pública,  pode  vim  a  ser  desconstituída,  mediante
elementos  probatórios  plausíveis,  justamente  como
acontece na espécie. 
É  dizer,  para  que  a  escritura  pública  usufrua  da
condição  de  fazer  prova  plena,  devem  os
pressupostos elencados no art. 215, do Código Civil,
encontrar-se  preenchidos,  com  destaque  para
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“manifestação  clara  da  vontade  das  partes  e  dos
intervenientes”  e  “referência  ao  cumprimento  das
exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do
ato”, no entanto, o vício de consentimento desnatura
aquela sobredita conjuntura.  
Em  diapasão  diverso,  o  comparecimento  da
multicitada associação,  como ré,  poderia  aclarar os
fatos,  ou  comprovar,  de  modo  convincente,  que  o
autor  autorizou  categoricamente  a  realização  da
fiança e da compra da gleba,  no entanto,  uma vez
intimada à fl. 82, deixou transcorrer  in albis o prazo
para ofertar a correspondente contestação, conforme
atesta o despacho de fl.  83. Neste ato processual, a
magistrada decretou a revelia da promovida e, como
cediço,  de  acordo  com  o  art.  319,  do  Código  de
Processo  Civil,  “Se  o  réu  não  contestar  a  ação,
reputar-se-ão  verdadeiros  os  fatos  afirmados  pelo
autor”.
Não  se  olvida  que  a  inércia  da  Associação
Comunitária  de  Desenvolvimento  Rural  São
Joaquim cause prejuízos ao  Banco do Nordeste do
Brasil S/A. Absolutamente, mas o desconhecimento
do ato pelo autor só poderia ser desmembrado por
ela, que, como visto, quedou-se inerte.
Esse  abalo  no  crédito  sem  ter  dado  motivo  é
suficiente  para  condenar  o  Banco do  Nordeste  do
Brasil S/A, a pagar uma indenização por dano moral
perseguido, pois a obrigação que permeia a relação
jurídica é pautada pela responsabilidade objetiva, e,
pelo visto, não se cerceou dos cuidados necessários
ao contrato de fiança, permitindo que pessoa pouco
instruída,  que  assinara  a  rogo  o  ato  constitutivo,
realizasse empréstimo bancário de tão grande monta.
Para  que  houvesse  a  inscrição  indevida,  uma  vez
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que,  submetido  ao  Código  de  Defesa  do
Consumidor, deveria a instituição financeira, ter, ao
menos,  notificado  o  demandante,  mas,  não  o  fez,
deixando que ele passasse o constrangimento de ser
infirmado da inserção no cadastro de inadimplentes,
no comércio local de sua cidade.
Nesse  viés,  o  recorrente  não  juntou  prova  hábil  a
desconstituir  a  ofensa  extra-patrimonial  vivenciada
com a restrição  cadastral  em comento.  O liame de
causalidade  se  entrelaça  na  conduta  culposa  do
apelado  com  o  dano  experimentado  pela  vítima,
causado  exclusivamente  por  conta  daquela
instituição bancária,  quando do envio  do nome ao
banco de dados dos Serviços de Proteção ao Crédito,
sem  antes  tomar  as  devidas  cautelas,  para  não
ocorrer o equívoco.

A obrigação imputada ao embargante também restou
elucidada na decisão combatida, e decorre do Código de Defesa do Consumidor, não
havendo prova acostada pela instituição financeira que atribuísse culpa exclusiva da
vítima ou de terceiro, ou a inexistência de defeito na prestação de serviço. Senão
vejamos:

Ademais,  a  responsabilidade  pela  multicitada
inscrição é da empresa/recorrente, pois, na situação
de prestadora de serviço, responde pela forma do art.
14,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  ou seja,
objetivamente: 
Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos. 
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§ 1º.  O serviço  é  defeituoso quando não fornece  a
segurança  que  o  consumidor  dele  pode  esperar,
levando-se  em  consideração  as  circunstâncias
relevantes, entre as quais: 
I - o modo de seu fornecimento; 
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam; 
§ 2º. Omissis. 
§  3º.  O  fornecedor  de  serviços  só  não  será
responsabilizado quando provar: 
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 
Fixada  a  responsabilidade,  há  de  se  mensurar  o
quantum indenizatório,  considerando o teor  do art.
927, do Código Civil, no qual, ao  discorrer sobre os
danos  decorrentes  de  ato  ilícito,  condiciona-o  a
extensão  do  dano  e  a  apreciação  equitativa  do
julgador,  e,  nessa  conjuntura,  tenho  que  a
condenação  em  danos  morais,  no  importe  de  R$
10.000,00  (dez  mil  reais),  pro  rata,  satisfaz  tais
requisitos, devidamente corrigidos.

Ademais, como visto no trecho acima, a conduta da
Associação  Comunitária  de  Desenvolvimento  Rural  São  Joaquim  não  restou
incólume,  apesar  da  revelia  e  dos  seus  efeitos  correlatos,  pois  a  entidade  foi
condenada a pagar, a título de indenização R$ 5.000,00 (cinco mil reais), haja vista
que  a  importância  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  foi  rateada  entre  ela  e  o
banco/embargante. 

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

Portanto,  mantenho  em todos  os  termos  a  decisão
colegiada lançada às fls. 173/185.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É como VOTO.
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000999-72.2011.815.0551                                                                                                                                  8



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.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 16 de dezembro de 2014 - data do julgamento. 

João Batista Barbosa
                                                                                        Juiz de Direito Convocado

     Relator
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