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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0050688-03.2011.815.2001
ORIGEM: 5ª Vara Cível da Comarca da Capital 
RELATOR:  Juiz  José  Ferreira  Ramos  Júnior,  convocado  para
substituir a Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
EMBARGANTE: Banco Santander (Brasil) S/A
ADVOGADO: Antônio Braz da Silva
EMBARGADA: Sandra Medeiros Camilo Nascimento
ADVOGADO: Hilton Hril Martins Maia

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO COM FINS
DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração, em razão do caráter restrito de
sua devolutividade, servem  apenas para  corrigir eventual
obscuridade, omissão, contradição, ou sanar erro material
existente na decisão judicial, e não para rediscutir a matéria já
analisada nos autos.

- O prequestionamento de uma matéria não está adstrito à
menção explícita dos dispositivos legais que a  envolvem.
Também é admitido que o julgado traga um prequestionamento
implícito.

- “Os  embargos  declaratórios,  mesmo  manejados  com  o
propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão
embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a
sua  interposição.” (EDcl  no  AgRg  no  CC  115.261/DF,  Rel.
Ministra  Nancy  Andrighi,  Segunda  Seção,  julgado  em
24/10/2012, DJe 26/10/2012).
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada  Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração.

BANCO  SANTANDER  (BRASIL)  S/A  opôs embargos de
declaração, por meio do qual suscita vícios no acórdão desta Câmara Cível
(f. 204/214), bem como para fins de prequestionamento da matéria.

O julgado embargado tem a seguinte ementa:

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE FALTA
DE  OPORTUNIZAÇÃO  PARA  A  PRODUÇÃO  DE  PROVAS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUTOS SUFICIENTEMENTE
INSTRUÍDOS  COM  O  INSTRUMENTO  CONTRATUAL.
POSSIBILIDADE  DE  SE  VERIFICAR  OS  JUROS  APLICADOS  E  A
UTILIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REJEIÇÃO.

- Estando em discussão a abusividade dos juros aplicados e o uso
indevido da capitalização mensal de juros, o fato de constar dos
autos o instrumento contratual com essas informações é mais do
que  suficiente  para  o  julgamento  da  lide,  não  havendo
necessidade  de  dilação  probatória.  Dessa  forma,  o  julgamento
antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa.

PRELIMINAR. SUSCITADA  EX  OFFICIO. SENTENÇA ULTRA
PETITA.  DECLARAÇÃO  DE  ILEGALIDADE  DA  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA  E  DOS  ENCARGOS  FINANCEIROS.  PLEITO
EXORDIAL QUE SE LIMITOU AO QUESTIONAMENTO DOS JUROS E
DO ANATOCISMO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INCONGRUÊNCIA.
ARTIGOS 128 E 460 DO CÓDIGO CIVIL. ELIMINAÇÃO DA PARTE
INCONGRUENTE. ACOLHIMENTO.

- Tendo o pleito exordial se limitado ao questionamento dos juros
aplicados  e  do  anatocismo,  ofende  o  princípio  da  congruência
consagrado nos artigos 128 e 460 do Código Civil a sentença que
declara a ilegalidade da comissão de permanência e dos encargos
financeiros.

APELAÇÃO  CÍVEL.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.  LIMITAÇÃO  A
12%  AO  ANO.  INAPLICABILIDADE  DE  TAL  LIMITAÇÃO  ÀS
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INSTITUIÇÕES  FINANCEIRAS.  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.
VERIFICAÇÃO  DA  ABUSIVIDADE  DOS  JUROS  QUE  DEVE  SER
FEITA  NO  CASO  CONCRETO,  EM  COMPARAÇÃO  COM  A  TAXA
MÉDIA  DO  MERCADO.  JUROS  CONTRATADOS  SUPERIORES  À
MÉDIA  DO  MERCADO.  REDUÇÃO  A  ESSE  LIMITE.  CONTRATO
CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 1.963-
17/2000.  CAPITALIZAÇÃO MENSAL  DE  JUROS  EXPRESSAMENTE
PACTUADA  E,  PORTANTO,  LEGAL.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO
QUANTO  AOS  EXCESSO  NA  COBRANÇA  DOS  JUROS.
PROVIMENTO PARCIAL.

1. Em se tratando de  contrato de financiamento com instituição
financeira, não se aplica a limitação dos juros remuneratórios a
12% ao  ano,  devendo  se  constatar  a  abusividade  a  partir  da
comparação  com a  taxa  média  do  mercado.  In  casu,  os  juros
aplicados foram superiores à média do mercado, razão pela qual
devem ser reduzidos a esse limite.

2.  Não  há  ilegalidade  na  utilização  da  capitalização  mensal  de
juros quanto aos contratos celebrados posteriormente à edição da
Medida Provisória nº.  1.963-17/2000 e desde que expressamente
pactuada.

3. Tendo havido a cobrança de juros em excesso, deve haver a
repetição do indébito.

O embargante aduziu que o acórdão foi omisso por não ter se
pronunciado  sobre  todos  os  dispositivos  elencados  no  apelo.  Ao  final,
prequestionou  a matéria,  visando à interposição de novo recurso em
instância superior.

É o breve relato.

 VOTO: Juiz Convocado JOSÉ FERREIRA RAMOS JÚNIOR 
   Relator

Compulsando  os  autos, não vislumbro motivos para  o
acolhimento dos aclaratórios, uma vez que não há qualquer vício no
decisum combatido. 

O recurso de embargos serve para sanar omissão, contradição
ou obscuridade da decisão judicial, nos termos do art. 535 do CPC, desde
que comprovadas, e não para rediscutir matéria já analisada. 
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A questão arguida nos embargos de declaração já foi objeto de
apreciação pelo julgado. Portanto, tal discussão não se enquadra no
conceito do vício alegado e, desse modo, não pode ser desenvolvida em
sede de aclaratórios.

É cediço que a autoridade judiciária não está obrigada a
pronunciar-se expressamente sobre todos os argumentos apresentados
pelas partes, bastando, para demonstrar seu convencimento, aduzir
aqueles que entendeu pertinentes à solução do conflito.

O prequestionamento de uma matéria não está adstrito à
menção explícita dos dispositivos legais que a  envolvem. Também se
admite que o julgado traga um prequestionamento implícito, quando a
decisão, mesmo sem mencionar os dispositivos legais aplicáveis ao caso,
analisa-os em seu conteúdo, emitindo um juízo de valor.

Verifico que houve um prequestionamento implícito no caso em
tela. Dessa forma, os embargos de declaração não devem prosperar, até
porque, para o recebimento dos recursos, o Superior Tribunal de Justiça
admite a tese do prequestionamento implícito da matéria, não sendo
necessária a menção expressa do dispositivo legal mencionado.

Destaco precedente nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NA DECISÃO
EMBARGADA. PREQUESTIONAMENTO E REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.  - Os embargos de declaração não se prestam
para o reexame da lide, restringindo-se às hipóteses do art. 535 e
seus incisos do CPC. Quanto ao prequestionamento, é de assentar
que não incumbe ao juiz apontar todos os fundamentos legais
eventualmente incidentes, bastando referir aqueles suficientes
para embasar a decisão. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESACOLHIDOS. UNÂNIME.1 

Por fim, “os embargos declaratórios, mesmo manejados com o
propósito  de  prequestionamento,  são  inadmissíveis  se  a  decisão
embargada  não  ostentar  qualquer  dos  vícios  que  autorizariam  a  sua
interposição.”2

1 Embargos de Declaração n. 70022673586, Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado em 15/01/2008.

2 EDcl no AgRg no CC 115.261/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 24/10/2012, DJe
26/10/2012.
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Destarte, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador OSWALDO
TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO,  que  participou  do  julgamento  com
ESTE RELATOR (Juiz de Direito Convocado, com jurisdição limitada para
substituir a Excelentíssima Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO
DE A. D. FERREIRA) e com o Excelentíssimo Desembargador ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS.

Presente à Sessão a Excelentíssima Doutora TATJANA MARIA
NASCIMENTO LEMOS, Promotora de Justiça Convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 26
de agosto de 2014.

Juiz Convocado JOSÉ FERREIRA RAMOS JÚNIOR
                                   Relator
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