
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  0116622-62.2012.815.2003 -  1ª  Vara  Regional  de
Mangabeira 
RELATOR : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Embargante : Banco SOFISA S/A
Advogado : Bruno Henrique de Oliveira Wanderley (OAB/PE 21.678)
Embargado : Espólio de Severino do Ramos Mendes 
Defensor : Alex Neyves Mariani Alves    (OAB/PB 12.677)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA  DOS  PRESSUPOSTOS  DO  ART.  1.022  DO  CPC.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

Os  embargos  declaratórios  têm  a  finalidade  de  esclarecer  pontos  omissos,
obscuros ou contraditórios existentes na decisão, não servindo para reexame de
matéria decidida.

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,  nos termos do voto do
relator.

RELATÓRIO.

Cuida-se de  Embargos Declaratórios opostos pelo  Banco SOFISA
S/A contra  Acórdão  de  fls.  180/183  proferido  nos  autos  em tela,  alegando  omissão  no
julgado. 

Na decisão embargada, esta Egrégia Terceira Câmara deu provimento
à apelação cível interposta pelo Espólio de Severino do Ramos Mendes contra sentença de fls.
118/121 para 1) declarar inexistente o débito relativo ao empréstimo consignado objeto da
lide;  2)  condenar  o  bando  promovido  a  devolver  de  todas  as  parcelas  descontadas  no
contracheque do promovente, as quais deverão ser calculadas na liquidação da sentença, com
juros  de  mora  no percentual  de  1% a.m.  a  partir  de  cada  desconto  efetuado e  correção
monetária a partir do efetivo prejuízo. (Súmulas   54 e 42 do STJ) e 3) condenar o banco
promovido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês
a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta decisão.
(Súmula 362 do STJ)

Por  fim,  inverteu  o  ônus  sucumbencial,  fixando  os  honorários
advocatícios sucumbenciais  no percentual para 15% (quinze por cento)  sobre o valor da
condenação, a teor do art.  85 §§ 2º  e 11 do NCPC.  
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Inconformado,  o  banco  apelado  ora  embargante  aduz  omissão  no
julgado, porquanto teria deixado de observar que, dos documentos acostados, restou provada
a anuência do autor ao contrato objeto da lide, bem como ao depósito realizado em sua conta
através de TED no valor de R$ 6.851,26. (fls. 185/188)

Contrarrazões pelo embargado à fl. 200/201. 

É o relatório.  Voto.

Cuidam-se os autos de autos de ação declaratória de inexistência de
empréstimo cumulada com indenizatória por danos morais e obrigação de fazer movida por
Severino do Ramos Mendes, representado por sua curadora, Sandra Maria de Aguiar Mendes
Moraes em face do Banco SOFISA S/A, julgou improcedente o pedido.

Irresignado,  o  promovente moveu recurso de apelação,  tendo esta
Egrégia Terceira Câmara dado provimento ao recurso, nos termos do relatório supra.  

É contra esta decisão que o embargante se insurge, alegando omissão
no julgado,  conquanto  teria  deixado de observar  que,  da documentação acostada,  restou
provada a anuência do autor ao contrato objeto da lide, bem como ao depósito realizado em
sua conta através de TED no valor de R$ 6.851,26. 

Pois bem. 

Os embargos de declaração têm a finalidade específica de sanar erro
material,  omissões,  contradições  ou  obscuridades  no  julgado  que,  de  alguma  forma,
prejudiquem ou impeçam o efetivo cumprimento da decisão judicial. 

A omissão,  em  primeira  análise,  representa  a  parte  da  decisão
embargada que, em tese, deveria ter se pronunciado sobre determinado ponto de extrema
relevância para o deslinde da causa e que, não obstante, quedou-se inerte. 

A partir dessa definição, vê-se que a decisão não apresenta omissão,
pois  todos  os  pontos  relevantes  para  o  deslinde  da  causa  foram observados,  destacando
inclusive que a documentação acostada não foi suficiente para comprovar a regularidade da
contratação.  Veja-se excertos: 

“Para  fazer  prova  da  regularidade  da  contratação, o  banco  apelante
acostou apenas documentos internos do banco, relativos a planilha de
descontos efetuados (fls. 55/58), sem todavia juntar qualquer documento
de  identificação  do  promovente,  tampouco  contrato  constando  sua
assinatura.

No caso in examen, o banco recorrido detinha os meios necessários para
provar se, de fato, havia sido firmado contrato de financiamento pelo de
cujus, porém não há nos autos qualquer documento demonstrando que o
falecido  tenha contrato  o  empréstimo,  tampouco autorizado o desconto
efetuado. 

Consoante  determina  o  Art.  333,  II  do  CPC,  cumpre  ao  requerido,
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e,
não  há  nos  autos  quaisquer  documentos  que  legitimem  a  negociação
realizada entre as partes.

E nesse sentido, não há dúvidas de que o promovente não celebrou nenhum
contrato com o banco promovido de modo que a inexistência do débito é
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medida que se impõe, com a devolução de todas as parcelas indevidamente
descontadas, as quais deverão ser calculadas na liquidação da sentença.”

Pois bem. O que se verifica, na verdade, é que o embargante não se
conformou  com  a  decisão  contrária  as  suas  pretensões  e,  para  tanto,  lançou  mão  dos
declaratórios de maneira totalmente infundada.

Ex positis, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo.  Des. Saulo  Henriques
de  Sá  e  Benevides. (Presidente). Presentes no julgamento o Exmo. Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides) (Relator), a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo Dr.
Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti
de Albuquerque.  

Presente ao julgamento o o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado. 

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

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

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  0116622-62.2012.815.2003  -  1ª  Vara  Regional  de
Mangabeira 

Vistos, etc., 

Inclua-se em pauta.

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
Relator
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