
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0010892-24.2012.815.0011
Origem :   6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande 
Relatora :   Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Embargante :   Berenice de Souza Dantas  
Advogado :   Jailson Barros do Nascimento 
Embargado        : Hipercard Administradora de Cartões de Crédito LTDA 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  OU
ERRO  MATERIAL  NO  DECISUM.  TENTATIVA  DE
REDISCUTIR  MATÉRIA  ANALISADA.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

Os  embargos  de  declaração  servem  para  suprir
omissões,  contradições,  obscuridades  ou  erro  material
que  venham  a  ocorrer  no  decisum.  Portanto,  não
verificadas tais hipóteses, há de se rejeitar o recurso, por
ausência de seus pressupostos de admissibilidade. 

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  opostos  por
Berenice  de  Souza Dantas  contra  o  acórdão desta  eg.  Câmara  Cível  (fls.
97/101) que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível.

A  embargante,  fls.  103/106,  afirma  que  o  acórdão  é
contraditório,  uma  vez  que  efetuou  o  empréstimo  com  a  Instituição
Financeira e não teve os valores repassados.

Sustenta que ”cabia ao réu, independentemente da inversão
do  ônus  probatório  a  comprovação  de  que  efetivamente  disponibilizou  o  valor
requerido a título de empréstimo aos autos.”

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração a
fim de sanar a contradição do acórdão de que a parte autora foi beneficiada
com o empréstimo.

Sem contrarrazões. 

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

É importante frisar que “O julgador não está obrigado a
responder  a  todas as  questões  suscitadas pelas  partes,  quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o
dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão  adotada  na  decisão  recorrida.  Essa  é  a  interpretação  que  se
extrai do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de  infirmar a
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conclusão adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi  (Desembargadora convocada do TRF da 3ª  Região),  julgado em
8/6/2016 (Info 585).

Como  é  cediço,  os  embargos  de  declaração  têm  seu
contorno definido no art.  1.022 do CPC/2015 e  prestam-se,  tão somente,
para  expungir  do  julgado,  omissão,  contradição,  obscuridade  ou  erro
material. 

Para o seu acolhimento, se faz necessária a presença de
alguns  desses  pressupostos,  de  sorte  que  inexistindo-os  a  sua  rejeição  é
medida que se impõe.

In  casu,  a recorrente  limita-se  a  discutir  o  mérito  da
controvérsia do apelo, não tendo indicado, sequer, a ocorrência de omissão,
contradição,  obscuridade ou de erro material,  hipóteses legais em que os
embargos de declaração poderiam ser opostos. 

Toda a matéria questionada sobre a existência de a parte
autora ter ou não recebido o empréstimo no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e
oitocentos reais) foi esclarecida no voto. Vejamos:

O ponto controvertido desta demanda diz respeito à existência de

contratação de  empréstimo no  valor  de  R$  2.800,00  (dois  mil  e

oitocentos reais) formulado entre  Berenice de Souza Dantas e o

Hipercard Administradora de Cartões de Crédito LTDA.

A autora alega que apesar de ter efetuado e pagar o empréstimo,

nunca recebeu seus créditos.

O juízo julgou improcedente a ação sob o fundamento de que “Da

análise  detida  das  provas  correlacionadas,  verifica-se  que  o  valor  do

empréstimo sub judice foi creditado e debitado na mesma fatura (fls. 18),
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bem  como  no  mês  subsequente,  quando  foi  discriminado  as  parcelas,

constou a devida compensação do valor integral (fls. 19).”

Pois bem.

Sem razão a recorrente.

Conforme pode ser observado às fls. 18/19, o valor de R$ 2.800,00

(dois mil e oitocentos reais) foi creditado na conta da autora e, no

mesmo dia compensado com o saldo devedor.

A fatura de fl. 18 mostra que o valor devido era de R$ 3.722,01 (três

mil setecentos e vinte e dois reais e um centavo) e, após o crédito

de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) mais estorno financeiro

de R$ 214,12 (duzentos e quatorze reais e doze centavos), ficou um

saldo  de  R$  707,87  (setecentos  e  sete  reais  e  oitenta  e  sete

centavos).

O que pode se extrair dos documentos colacionados aos autos é

que  o  valor  controverso  serviu  para  quitar  outras  transações

financeiras contraídas pela apelante.

Na verdade trata-se de empréstimo para quitar dívidas pretéritas,

o que acaba gerando confusão para a própria correntista.

Ademais,  como  bem  pontuou  o  juízo  a  quo  “a  autora  fez  o

pagamento  aquém  do  devido,  nas  faturas  supracitadas,  por  isso,

configura-se  legítimas  as  cobranças  efetuadas  pela  ré,  sob  pena  de

inclusão do nome da autora, no SPC e no SERASA (fls. 22/24).”

Dessa forma, correta a decisão do juízo primevo quando julgou

improcedente a ação.
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Logo, infere-se que a  embargante pretende rediscutir
matéria amplamente analisada  quando do julgamento do  recurso
apelatório. Contudo, a isso não se prestam os embargos declaratórios. 

Senão vejamos julgados desta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
POSSE C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
C/C PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CARACTERIZADO.  MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA
NO DECISÓRIO. MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO
DA  TEMÁTICA.  FINALIDADE  DE  PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.  VINCULAÇÃO  À  INCIDÊNCIA  DAS
HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.  REJEIÇÃO.  -  Os embargos  de
declaração  têm  cabimento  apenas  nos  casos  de  obscuridade,
contradição ou omissão,  ou,  ainda,  para  corrigir  erro material,
não  se  prestando  ao  reexame  do  julgado,  e,  não  existindo
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente, impõe-se a
sua  rejeição. -  Nem mesmo para  fins  de  prequestionamento se
pode desejar repisar os argumentos, os quais restaram repelidos
pela  fundamentação  desenvolvida  na  decisão.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00001137220138150561,  4ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  FREDERICO
MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 31-01-2017) 

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  OMISSÃO  SUSCITADA.
INEXISTÊNCIA. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
EM  CUJOS  PONTOS  O  ARESTO  FOI  CONTRÁRIO  AOS
INTERESSES  DOS  EMBARGANTES.  REJEIÇÃO.  Inocorrendo
qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, impõe-se
a rejeição dos embargos, eis que não se prestam para rediscussão
de  matéria  já  enfrentada. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00022829520158150000,  3ª  Câmara  Especializada
Cível, minha relatoria , j. em 29-11-2016) 

Outro não é o entendimento do STJ:
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atraso na entrega  de imóvel.
Omissões  e  contradições.  Inexistência.  Julgado  devidamente
fundamentado. Pretensão pela rediscussão do mérito da decisão.
Ausência  dos  requisitos  do  art.  1.022  do  CPC/2015.  Embargos
rejeitados.  (STJ;  EDcl-REsp  1.634.923;  Proc.  2016/0282894-4;  DF;
Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 16/03/2017) 

PROCESSUAL  CIVIL.  ENUNCIADO  ADMINISTRATIVO  Nº
03/STJ.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE
VÍCIOS  NO  JULGADO.  REDISCUSSÃO  DE  MATÉRIA  JÁ
DECIDIDA.  IMPOSSIBILIDADE.  PREQUESTIONAMENTO  DE
MATÉRIA  CONSTITUCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE.  1.  Os
embargos  de  declaração  têm  a  finalidade  simples  e  única  de
completar,  aclarar  ou corrigir  uma decisão omissa,  obscura ou
contraditória.  Não são destinados à  adequação do decisum ao
entendimento  da  parte  embargante,  nem  ao  acolhimento  de
pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das
razões  recursais  revela  a  pretensão  da  parte  em  alterar  o
resultado do julgado,  o que é  inviável  nesta  seara recursal.  3.
Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar sobre
suposta ofensa a preceitos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento,  sob  pena  de  invasão  da  competência  do
Supremo  Tribunal  Federal,  nos  termos  do  art.  102,  III,  da
Constituição  da  República.  Precedentes.  4.  Embargos  de
declaração  rejeitados.  (STJ;  EDcl-AgInt-AREsp  975.520;  Proc.
2016/0229291-2;  BA; Segunda Turma; Rel.  Min. Mauro Campbell
Marques; DJE 15/03/2017) 

Com  estas  considerações,  REJEITO  os  Embargos  de
Declaração.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 27 de fevereiro
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de 2018, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.  Participaram do
julgamento a Exma.  Desa.  Maria das  Graças Morais  Guedes  (relatora),  o
Exmo. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque e o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa,  juiz  convocado para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides.

Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 28 de fevereiro
de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes                        
          R E L A T O R A
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