
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração nº 0000426-13.2015.815.0351
Origem : 3ª Vara da Comarca de Sapé
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Embargante: Banco Itaucard S/A
Advogado : Wilson Sales Belchior – OAB/PB nº 17.314-A
Embargado  : José Laércio Fernandes Vieira
Advogado : José Alves da Silva Neto - OAB/PB nº 14.651

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.  AUSÊNCIA  DE  APRECIAÇÃO  DE
ALEGAÇÕES ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO ART. 400, DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL  À  AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  VÍCIO
CONSTATADO.  ADMISSÃO  DA  VERACIDADE
DOS FATOS ALEGADOS. PREVISÃO DO ART. 400,
DO  NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DESSA
NORMA  À  HIPÓTESE.  ACOLHIMENTO  DOS
ACLARATÓRIOS  COM  EFEITOS  INFRINGENTES
REFORMA  DO  DECISUM DE  PRIMEIRO  GRAU
NESTE PONTO. 

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade,  contradição ou omissão,
ou, ainda, para corrigir erro material.
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-  Uma  vez  verificada  a  presença  de  omissão  no
acórdão  hostilizado,  devem  os  embargos  ser
acolhidos, dirimindo-se o vício existente, mediante a
apreciação das  alegações  vertidas  pelo  embargante
em seu apelo e não apreciadas pelo Colegiado.

-  Em  sede  de  ação  cautelar  de  exibição  de
documentos,  não  se  admite  a  presunção  de
veracidade dos fatos alegados, prevista no art.  400,
do Novo Código de Processo Civil,  na hipótese de
resistência do réu à apresentação dos documentos.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  acolher  os  embargos  de
declaração, com efeitos infringentes.

Banco  Itaucard  S/A opôs  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO, fls. 76/81, contra o acórdão de fls. 69/74, que, por votação unânime,
negou provimento à Apelação interposta pelo ora recorrente, asseverando, em suas
razões, a ocorrência de omissão, ao fundamento de que não houve pronunciamento
sobre a temática concernente a impossibilidade de aplicação do art.  400, do Novo
Código de Processo Civil à ação cautelar de exibição de documentos, pelo que pugna
pelo acolhimento dos presentes aclaratórios.

Contrarrazões não ofertadas, fl. 86.

É o RELATÓRIO.

VOTO 
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De início, é oportuno esclarecer que, nos moldes dos
incisos I, II e III, do art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de
declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
para  suprir  omissão  de  ponto  ou  questão  sobre  o  qual  o  juiz,  de  ofício  ou  a
requerimento, devia se pronunciar, ou, ainda, para corrigir erro material.

Pois  bem,  consoante  relatado,  no  presente  caso,  o
recorrente  aduziu  que  este  Tribunal  deixou  de  se  pronunciar  acerca  da
impossibilidade de aplicação do art. 400, do Novo Código de Processo Civil à ação
cautelar de exibição de documentos.

Partindo do delineamento normativo declinado, sem
maiores delongas, tenho por verificado o referido vício, eis que, no teor do que restou
decidido  no  acórdão  combatido,  inexistem  referências  a  essa  específica  questão,
muito  embora  a  parte,  de  fato,  tenha  suscitado  a  reapreciação  desse  ponto,  ao
formular o pleito, em seu recurso apelatório, com o intento de modificar a decisão de
primeiro  grau,  que  determinou  a  incidência  do  art.  400,  I,  do  Novo  Código  de
Processo Civil, na hipótese de não apresentação pela instituição financeira, no prazo
de 05 (cinco) dias, do contrato de leasing celebrado entre as partes.

Portanto,  em  estando  caracterizada  a  omissão,
cumpre, em sequência, suplantá-la, mediante a apreciação da alegação vertida pelo
embargante em seu apelo, e não apreciada pelo Colegiado.

Sem grandes delongas, consigno que,  muito embora
inequívoca a obrigação de a instituição bancária apresentar o documento indicado
na inicial, é de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº
1.094.846-MS,  sob o regime dos recursos repetitivos, estabeleceu a impossibilidade
de aplicação da presunção de veracidade contida no art. 359, do Código de Processo
Civil – representado atualmente pelo art. 400, do Novo Código de Processo Civil- às
ações  cautelares  de  exibição  de  documentos,  sob  a  tese  de  que,  em  ainda  não
havendo  ação  principal  em  curso,  não  se  revelaria  admissível,  nesta  hipótese,
vincular  o  respectivo órgão judiciário,  a  quem compete a  avaliação da prova,  ao
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presumido teor do documento não apresentado. A respeito:

AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTOS. ART. 359 DO CPC. PRESUNÇÃO
DE  VERACIDADE.  NÃO  APLICABILIDADE.
RECURSO  ESPECIAL  REPETITIVO.  LEI  N.
11.672/2008.  RESOLUÇÃO/STJ  N.  8,  DE 07.08.2008.
APLICAÇÃO. 1. A presunção de veracidade contida
no art. 359 do Código de Processo Civil não se aplica
às  ações  cautelares  de  exibição  de  documentos.
Precedentes.  2.  Na  ação  cautelar  de  exibição,  não
cabe aplicar a cominação prevista no art. 359 do CPC,
respeitante  à  confissão  ficta  quanto  aos  fatos
afirmados, uma vez que ainda não há ação principal
em curso e não se revela admissível, nesta hipótese,
vincular  o  respectivo  órgão  judiciário,  a  quem
compete a avaliação da prova, com o presumido teor
do documento 3. Julgamento afetado à 2a. Seção com
base  no  Procedimento  da  Lei  n.  11.672/2008  e
Resolução/STJ  n.  8/2008  (Lei  de  Recursos
Repetitivos).  4.  Recurso  especial  a  que  se  dá
provimento.  (STJ  -  REsp  1094846  /  MS,  Rel.  Min.
Carlos Fernandes Mathias, Segunda Seção, Data do
Julgamento 11/03/2009, DJe 03/06/2009).

Nesse mesmo sentindo, julgado recente do Supeiror
Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  CAUTELAR DE EXIBIÇÃO
DE  DOCUMENTOS.  PRESUNÇÃO  DE
VERACIDADE.   NÃO   APLICABILIDADE.
CONTEÚDO   CAPTADO   POR   EQUIPE  DE
JORNALISMO.  OBRIGAÇÃO  DE  GUARDA.
AUSÊNCIA. 1. Ação cautelar ajuizada em 02/07/2010.
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Recurso  especial  interposto  em  16/10/2012  e
atribuído  a  este  gabinete  em  26/08/2016.  2.   A
presunção  de  veracidade  contida  no  art. 359 do
Código de Processo  Civil  não  se  aplica  às ações
cautelares  de  exibição  de  documentos. 3.   A
obrigação de guarda disposta no art. 71, § 3º, da Lei
4.117/62 não  abrange  todo  o  material  captado  e
que será posteriormente utilizado  na  edição  das
reportagens e matérias que serão por elas irradiadas,
mas  somente  aquele  conteúdo  que  é  de  fato
irradiado pela sociedade prestadora de serviços de
radiodifusão. 4. Recurso especial provido.(STJ - REsp
1660158  /  SP ,  Rel.  Min.  Nancy  Andrighi,  Terceira
Turma,  Data  do  Julgamento  26/09/2017,  DJe
02/10/2017) – negritei.

Diante  desse  panorama,  há  que  se  atribuir  efeitos
infringentes aos presentes embargos, para reformar a decisão de primeiro grau, a
fim de  afastar a aplicação do art.  400, I,  do Novo Código de Processo Civil,  na
hipótese de resistência do embargante à exibição ordenada.

Ante  o  exposto, ACOLHO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS,  COM  EFEITOS  INFRINGENTES,  PARA  SUPRIR  A
OMISSÃO  VERIFICADA  NO  ACÓRDÃO  EMBARGADO  E,  POR
CONSEQUÊNCIA, afastar a aplicação do art. 400, I, do Novo Código de Processo
Civil, na hipótese de resistência do apelante à exibição ordenada na sentença de
primeiro grau. 

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.
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Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 03 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

Relator
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