
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL  (Processo  nº  0000394-
61.2014.815.0571)
RELATOR :Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
EMBARGANTE :BV  FINANCEIRA  S/A  –  Crédito,  financiamento,  complemento  e
investimento
ADVOGADO :Marina Bastos da Porciuncula Benchi (OAB/PB n. 32.505A) 
EMBARGADO :Maria de Lourdes da Silva
ADVOGADO :Litio Tadeu Costa R. dos Santos (OAB/PE n.18.075) 

PROCESSUAL CIVIL.  Embargos  de  declaração.   Pedido  de
compensação de pagamento. Omissão.  Saneamento do vício.
Ausência de comprovante de depósito. Ônus da prova de quem
alega.  Indeferimento  do  pedido.  Embargos  de  declaração
acolhidos, em parte. 

_ Há que se acolher,  em parte,  os embargos de declaração
quando  se  verificar  que  o  acórdão  impugnado  foi  omisso
quanto à análise de pedido de compensação de pagamentos.

_  Todavia,  inexistindo  provas  de  que  houve  o  depósito  em
favor da embargada, impõe-se o indeferimento do pedido de
compensação. 

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em acolher, em parte, os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em apelação opostos por  BV
Financeira  S/A que  tem  como  escopo  impugnar  o  acórdão  que  deu   provimento  à
Apelação Cível interposta pela embargada, para majorar a indenização do dano moral
para  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  e  negou  provimento  ao  apelo  interposto  pelo
embargante, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, c/c Restituição em
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dobro  de  valores  indevidamente  descontados  de  proventos  de  aposentadoria  e
indenização por danos morais.

Alega que o acórdão foi omisso por não ter se pronunciado acerca
do  pedido  contraposto  da  embargante  para  compensação  do  valor  financiado  e
depositado na conta da Embargada com a quantia condenatória. 

Sustenta  que  este  Tribunal  proferiu  decisão  determinando  a
repetição de indébito dos valores descontados, apesar da embargada ter sido favorecida
com o depósito no valor do crédito objeto do contrato declarado nulo na sentença. 

Aduz que para evitar o enriquecimento ilícito da embargada, requer
o saneamento da omissão para determinar a compensação do valor liberado de R$ 955,
64 (novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), corrigidos pela
correção  monetária  e  juros  de  mora  com  os  danos  materiais  representados  pelos
descontos pertinentes às parcelas avençadas. 

Pugna pelo acolhimento dos embargos (fs. 175/178).

Intimação  da  embargada  (f.  180)  e  certidão  que  atestou  o
escoamento do prazo sem apresentação da resposta dos embargos (f. 181). 

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, em parte. 

I – MÉRITO

De fato,  depreende-se  da  leitura  do  acórdão  impugnado  que  ele
restou omisso quanto ao pedido de compensação, contudo, não assiste razão, eis que
não  há  provas,  nos  autos,  de  que  a  embargada  recebeu  o  valor  de  R$  955,  64
(novecentos  e  cinquenta  e  cinco reais  e  sessenta  e quatro  centavos),  como alega a
embargante. 

Infere-se que a embargante alega que o referido comprovante de
pagamento foi acostado aos autos na contestação, todavia, nada consta tal documento
entre os que foram juntados na fase contestatória, nem outro momento processual. 

Assim,  por  inexistir  prova  de  depósito  feito  pelo  embargante  em
benefício da embargada, não há como deferir pedido de compensação. 

II – DISPOSITIVO 
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Ante o exposto, nos termos do art. 1.0221 do CPC, acolho, em parte,
os  embargos  de  declaração  com  efeitos  modificativos,  para  sanar  as  omissões  do
acórdão  impugnado  quanto  a  análise  do  pedido  de  compensação  de  dívida,  para
conhecendo do pedido,  indeferi-lo,  por  não ter  se desincumbido do ônus de provar  o
referido depósito em favor da embargada. 

É o voto. 

João Pessoa, 06 de março de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator

1Art. 1.022.  Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único.  Considera-se omissa a decisão que:
I  -  deixe de se manifestar  sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos  ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
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