
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração nº 0042210-35.2013.815.200 — 12ª Vara Cível da Capital.
Relator : Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado em substituição ao Des. Saulo Henriques 
de Sá e Benevides.
Embargante : Banco Itaucard S/A.
Advogados:      Antônio Braz da Silva (OAB/PB nº 12.450-A).
Embargado : José Luciano Sobrinho.
Advogado :      Danilo Caze Braga da Costa Silva (OAB/PB nº 12.236).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÕES APONTADAS.
INEXISTÊNCIA.  PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
JÁ  ANALISADA.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DOS
PRESSUPOSTOS DO ART. 1022 DO CPC. REJEIÇÃO.
 
— Tendo  o  Tribunal  apreciado  amplamente  os  temas  levantados  no
recurso  e  considerados  pertinentes  ao  deslinde  da  causa,  descabe  a
oposição de Embargos Declaratórios por inexistir a alegada omissão na
espécie.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
nominados. 

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  opostos  pelo  Banco  Itaucard  S/A.
contra  o  Acórdão  de  fls.  102/109,  que  DE  OFÍCIO,  anulo  a  sentença  recorrida  e,  por
conseguinte, conheço do recurso apelatório, negando-lhe, contudo, provimento, por ser legal a
capitalização de juros e o uso da Tabela Price no contrato em apreço, mantendo a sentença de
improcedência, todavia, por outros fundamentos.

Em  suas  razões  recursais,  o  embargante  cinge-se  em  alegar  que  houve
contradição no julgado sem, contudo, especificá-la.

Sem contrarrazões (fls. 116).

É o relatório. 

VOTO

1



A lide  em  apreço  se  trata  de  Ação  Revisional  de  Contrato  em  que  o
autor/embargado ajuizou com o fim de revisar as cláusulas do contrato de financiamento de fls.
10/11. Todavia,  ao se referir  à ilegalidade da capitalização de juros,  por ausência de pactuação
expressa, o embargado, na inicial, utilizou a expressão “anulação da cobrança de juros compostos,
capitalizados  mensalmente”  (fl.  04),  quando  deveria  ter  requerido  a  anulação  de  determinada
cláusula contratual ou sua exclusão.

Por sua vez, o magistrado a quo, entendendo que não era o caso de anulação
ou nulidade do contrato em apreço, por não se vislumbrar nenhuma das hipóteses dos arts. 171 e
166  do  Código  Civil,  respectivamente,  julgou  improcedente  o  pedido  inicial,  por  ausência  de
quaisquer dos vícios ali apontado, condenando, ainda, o autor ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), com a ressalva do
art. 98, § 3º do CPC/15.

Contudo, embora não se trate da melhor dicção, percebe-se do cotejo da
exordial que o promovente pretende a revisão do contrato de financiamento de veículo, discutindo
as cláusulas que julga serem abusivas, a saber, capitalização de juros e uso da Tabela Price, por não
terem sido expressamente pactuadas.

Dessa forma, analisando melhor a sentença, entendeu o Exmo. Relator que
se tratava de julgamento extra petita, assim,  de ofício, anulou a decisão a quo e, por conseguinte,
conheceu do recurso apelatório, negando-lhe, contudo, provimento, por ser legal a capitalização de
juros  e  o  uso da Tabela  Price  no  contrato  em apreço,  mantendo a  sentença  de  improcedência,
todavia, por outros fundamentos.

Logo, não há que se falar em contradição no Acórdão de fls. 102/109, o qual
manteve a sentença de improcedência, mas por outros fundamentos. Em outras palavras, o pedido
autoral não é improcedente porque houve um equívoco no pedido de anulação do contrato, quando a
parte quis, claramente, pleitear a anulação de cláusulas contratuais; na verdade, o pedido foi julgado
improcedente porque é lícita a capitalização de juros e o uso da Tabela Price no contrato em análise.

Ora, os Embargos Declaratórios assumem a função teleológica de completar
a  decisão  omissa  ou,  ainda,  aclará-la,  dissipando eventuais  obscuridades  ou  contradições.  Suas
hipóteses de cabimento são exaustivas e taxativamente elencadas pelo art. 1022 do CPC. 

In  casu,  todos  os  pontos  tidos  por  esta  Câmara  como relevantes  para  o
deslinde  da  lide  foram  bem  fundamentados  no  Acórdão.  Desta  feita,  não  houve  qualquer
contradição no acórdão vergastado.

Nesse sentido:

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  EM  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  OMISSÕES
APONTADAS INEXISTENTES. REJEIÇÃO. I. Não se furtou o acórdão de apreciar a
alegada violação ao dispositivo legal, apenas reconheceu inexistir qualquer omissão
por  parte  do  Tribunal a  quo  quanto  à  matéria.  II.  Já  é  pacífico  nesta  Corte  o
entendimento segundo o qual o julgador não está adstrito, ao julgar as questões que
lhe são submetidas, às teses levantadas pelas partes, e nem obrigado a se manifestar
sobre   todos   os   pontos   suscitados, se entender dispensáveis para o desfecho da causa.
III. Ademais, as omissões apontadas nestes declaratórios já serviram de fundamento
para os declaratórios anteriores e para o próprio recurso especial da parte, pelo que
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fica  vedado  à  parte  reiterá-las,  ante  a  ocorrência  da  preclusão  consumativa.
Precedentes. IV. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl nos EDcl no REsp 366297 /
RS – Min. Félix Fischer – DJ 12.12.2005).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAV  O  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  Ausência  de  omissão,  contradição  e  obscuridade.
impossibilidade de rediscussão da matéria. Embargos de declaração rejeitados. (STF;
Rec. 696.733; MA; Segunda Turma; Relª Min. Carmen Lúcia; Julg. 16/10/2012; DJE
09/11/2012; Pág. 29) 

Desse modo, observa-se que toda a matéria necessária ao julgamento da lide
foi, repita-se, devidamente apreciada na decisão recorrida, sendo totalmente impertinente o presente
recurso. Não há confundir-se rejeição ou não acolhimento dos argumentos propostos e debatidos
pelas partes com a omissão caracterizadora e ensejadora dos Embargos. Se não se elaborou crítica
expressa para fins de rejeição ou não acolhimento de alguma tese jurídica ou argumento, e se o
órgão judicial adotou outros em seu decisum tidos como os juridicamente corretos, trata-se mais de
um silêncio eloquente do que uma omissão embargável, traduzindo, pois, a rejeição tácita.

Assim, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque. Participaram do julgamento, ainda, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Dr. Eduardo José de
Carvalho Soares, Juiz convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto Maior,
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 20 de março de 2018.

João Batista Barbosa
   Juiz convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Embargos Declaratórios nº 0000270-49.2010.815.0141 – 2ª Vara de Catolé do Rocha.

Vistos, etc., 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 31 de janeiro de 2018. 

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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