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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  – ALEGAÇÃO  DE
OMISSÃO  – DECISÃO  QUE  NÃO  CONHECEU  DA
APELAÇÃO  POR  AUSÊNCIA  DE  DIALETICIDADE  –
REPRODUÇÃO  DOS  ARGUMENTOS  LANÇADOS  NA
CONTESTAÇÃO  – AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA  –  DECISÃO  QUE  NÃO  APRESENTA
QUALQUER FALHA  – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ
DECIDIDA – REJEIÇÃO.

-  Os  Embargos  de  Declaração,  via  de  regra, prestam-se
para  o  aperfeiçoamento  das decisões  judiciais,  aclarando
obscuridades que comprometam a adequada compreensão
do julgado, desfazendo contradições entre as proposições
que se encontram dentro da decisão ou suprindo omissões
que, de fato, tornem incompleta a prestação jurisdicional. 

-  São incabíveis  os Embargos de Declaração objetivando
exclusivamente trazer à rediscussão questões já analisadas
no mérito do Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração (fls. 179/186) opostos
pela BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento contra os
termos do Acórdão (fls. 175/177-V) que  negou provimento ao Agravo Interno
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por ela interposto, mantendo-se a Decisão Monocrática (fls. 155/157) que não
conheceu a Apelação Cível  por  ausência de dialeticidade,  confirmando,  por
consequência,  a  sentença  (fls.  98/101)  proferida  nos  autos  da  Ação
Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada
por José Freitas dos Santos.

A sentença (fls.  98/101)  julgou os pedidos procedentes,  nos
seguintes termos:

[...]
Pelo exposto, o que mais dos autos consta e princípios de
Direito aplicáveis à espécie, com fulcro no art. 487, inciso I,
do  CPC,  JULGO PROCEDENTE o pedido,  nos  seguintes
termos:

I)  DECLARO  a  nulidade  dos  contratos  de  empréstimos
existentes entre a parte autora e o requerido (contratos de nº
195885785  e  234958234),  com  o  consequente
reconhecimento  da  inexistência  dos  débitos  a  eles
relacionados;

II)  CONDENO o Banco Votorantim S.A ao pagamento em
dobro de todas as parcelas indevidamente pagas pelo autor
a título de empréstimo, valores que deverão ser apurados
em fase de liquidação, acrescido de correção monetária e
juros de mora, desde a citação.

III) CONDENO o banco réu, ainda, a título de danos morais,
o  pagamento  de  R$  4.000,00  (quatro  mil  reais)  à  parte
autora, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a
partir da citação, e correção monetária a partir da presente
decisão.

IV) CONDENO, ainda, a parte sucumbente ao pagamento
dos  honorários  advocatícios,  à  base  de  15% (quinze  por
cento) do valor total da condenação, esses valores também
com juros e correção monetária.
[...]

Nesta  fase, foram  opostos  os  presentes  Embargos  de
Declaração (fls. 179/186), sob a alegação de omissão no julgado do Acórdão.
Alega o  Embargante que o recurso por ele apresentado,  em que pese trazer
argumentações  similares  à  peça  contestatória, atacou  adequadamente  os
termos da sentença. Em seguida, retrata julgados do STJ, no sentido de que a
reprodução dos argumentos já lançados anteriormente não é obstáculo para se
negar  conhecimento  ao  recurso.  Por  fim,  pugna  pelo  acolhimento  dos
Embargos para que seja dado conhecimento ao recurso de Apelação,  com o
devido seguimento para a apreciação do seu mérito.
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Sem  Contrarrazões  aos  Embargos,  conforme  certidão  de  fl.
194.

VOTO

Inicialmente,  destaco que os  Embargos  de  Declaração
somente  merecem  acolhimento quando  a decisão  judicial for  eivada de
obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 1.022 do CPC-15.

Nesse tirocínio, cada recurso previsto em nosso ordenamento
jurídico possui um objetivo específico, sendo que os Embargos de Declaração
prestam-se,  via  de  regra,  para  o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,
aclarando  obscuridades  que  comprometam  a  adequada  compreensão  do
julgado,  desfazendo  contradições  entre  as  proposições  que  se  encontram
dentro da decisão ou suprindo omissões que,  de fato,  tornem incompleta a
prestação jurisdicional.

No  caso  dos  autos,  diferentemente  do  que  expõe  o
Embargante,  em nenhum momento  a  decisão  apresenta  omissão,  restando
suficientemente fundamentada acerca do não conhecimento da Apelação por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Eis a ementa do Acórdão:

[...]
AGRAVO  INTERNO  –  DECISÃO  QUE NEGOU
CONHECIMENTO À  APELAÇÃO  CÍVEL  INTERPOSTA
PELO PROMOVIDO –  AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
REPRODUÇÃO  DOS  ARGUMENTOS  LANÇADOS  NA
CONTESTAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE
DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA –  AFRONTA AO  ART.
1.010,  II  E  III DO CPC/15 –  AGRAVO QUE NÃO TRAZ
ARGUMENTOS  SUFICIENTES  A  MODIFICAR  OS
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  MONOCRÁTICA  –
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Alegações genéricas e imprecisas revelam-se insuficientes
para retirar a força da decisão judicial. Necessário se faz a
indicação  precisa do que consiste o erro da sentença, de
modo a viabilizar a revisão pela Corte de Justiça.
[...]

A título de esclarecimento, destaco trechos da fundamentação
exposta no Acórdão:

[...]
Assim, conforme abordado na fundamentação  do  decisum
combatido, o  Apelante  se  limitou  a reproduzir  os
argumentos lançados na Contestação,  sem mencionar,
em  nenhuma  oportunidade,  aspectos  dispostos  na
sentença, como por exemplo, o fato de que, ainda que
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fosse  comprovado  que  o  Promovente,  pessoa
analfabeta,  apôs  a  sua  impressão  digital  no  contrato,
inexiste instrumento público a dar validade ao fato, ou
representação  por  procurador  constituído  na  forma
pública.

Desta forma, o julgador ficou  impedido amoldar o contexto
fático aos fundamentos jurídicos e legais expostos em suas
razões.
[...]
Ora,  impossível  ao julgador  a  abordagem da matéria  nos
exatos termos das razões expostas no recurso quando estas
não atacam especificamente a fundamentação da sentença
combatida, em desrespeito ao princípio da dialeticidade.
[...]
Assim, considerando que o  Agravante não trouxe nenhum
subsídio capaz de modificar a conclusão do  decisum agra-
vado, que está em consonância com as jurisprudências cita-
das, subsiste incólume o entendimento nele esposado, não
merecendo prosperar o presente recurso.
[...] (grifei)

Como  se  pode  observar,  não  se  vislumbra  no Acórdão
guerreado quaisquer das hipóteses  que permitam agasalhar o inconformismo
do  Réu,  notadamente  no  que  se  refere  à  omissão,  à  contradição  e  à
obscuridade, uma vez que, em seu recurso apelatório, o Apelante limitou-se a
reproduzir  os  argumentos  lançados  na  Contestação,  não  se  insurgindo  em
relação aos aspectos dispostos na sentença, como mencionado, por exemplo,
nos trechos acima destacados.

Com  efeito,  não  prosperam  as  alegações  de  omissão  no
julgado, tendo em vista que a decisão externou de forma clara e suficiente as
razões pelas quais foi mantida a sentença.

Com essas considerações, por não haver no Acórdão qualquer
omissão a  ser  sanada,  e  não  sendo  o  caso  de  reexame  das  questões  já
apreciadas, REJEITO os presentes Embargos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 27 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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