
Embargos de Declaração n. 0002955-18.2013.8.24.0062/50000, de São João 
Batista
Relator: Desembargador Rodolfo Tridapalli

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. 
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 
CRÉDITO. FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO QUITADA. 
DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. 
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS 
PARTES. ILÍCITO QUE NÃO DECORRE DO 
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 
CONTRATUALMENTE ASSUMIDA. FIXAÇÃO DO TERMO 
INICIAL DOS JUROS DE MORA COM BASE NA SÚMULA 
54 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de 
Declaração n. 0002955-18.2013.8.24.0062/50000, da comarca de São João 
Batista 1ª Vara em que é Embargante Banco Bradescard S/A e Embargada 
Marcia Aparecida Giacomossi.

A Quarta Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, 
conhecer do recurso e rejeitar os Embargos de Declaração. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, o Exmo. Sr. Des. 
Gerson Cherem II e a Exma. Sra. Desa. Rosane Portella Wolff. 

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joel Dias Figueira Júnior.

Florianópolis, 21 de maio de 2018.

Desembargador RODOLFO TRIDAPALLI
Relator
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RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO 

BRADESCARD S/A, contra o Acórdão de fls. 172/183, da lavra deste Relator, por 

meio do qual decidiu esta colenda Quarta Câmara de Direito Civil, por votação 

unânime, conhecer do recurso por ele interposto e negar-lhe provimento, 

conforme certidão de julgamento coligida à fl. 171.

A Embargante alega, em síntese, a existência de contradição na 

decisão, porque apesar de ter sido reconhecida a existência de relação 

contratual entre as partes, o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o 

quantum indenizatório foi fixado como sendo a data do evento danoso, nos 

termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que diz respeito 

exclusivamente às hipóteses de responsabilidade extracontratual, que não é o 

caso dos autos. 

Instada, a parte Embargada apresentou contrarrazões às fls. 

213/217).

Vieram conclusos para julgamento.

Este é o relatório.
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VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer 

do recurso. 

Registra-se, inicialmente, que são oponíveis Embargos de 

Declaração quando o pronunciamento judicial apresentar obscuridade, 

contradição ou omissão do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de 

Processo Civil de 2015, ex vi:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único.  Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 
julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Nesse contexto:

Art. 489.  São elementos essenciais da sentença:
[...]
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 

interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, 

sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo 

concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes 

de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 

identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob 
julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente 
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em 
julgamento ou a superação do entendimento.

No caso vertente, o Embargante defende que o acórdão teria sido 

contraditório, uma vez que, apesar de ter reconhecido a existência de relação 
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contratual válida entre as partes, fixou como termo inicial dos juros de mora a 

data do evento danoso, isto é, o mesmo dies a quo reservado para os casos de 

responsabilidade extracontratual.

Sem razão o Embargante. 

Isso porque o ilícito contratual somente se configura quando uma 

das partes descumpre uma obrigação contratualmente assumida. Como 

exemplo, cite-se uma operadora de plano de saúde privado que negue 

atendimento a uma cobertura prevista no contrato e, com isso, gere dano moral 

ao usuário. Nesse caso, por certo os juros correriam desde a citação, porque o 

ilícito derivou do descumprimento de um dever contratualmente assumido. 

No entanto, a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito 

não representa o exercício ou a violação de um direito contratual, mas sim do 

abuso do exercício do direito que o credor tem de exigir o pagamento do seu 

crédito. 

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça:

Conforme    a   jurisprudência   firmada   nesta   Corte,   o   dano 
extrapatrimonial  decorrente  da  inscrição  indevida em cadastro de 
inadimplentes  é  extracontratual,  ainda  que  a  dívida  objeto da inscrição  seja 
contratual (EDcl no REsp 1.375.530/SP, Rel. Ministro JOÃO   OTÁVIO   DE   
NORONHA,  Terceira  Turma,  j.  6/10/2015,  DJe 9/10/2015), incidindo os juros 
de mora a partir do evento danoso nos termos da Súmula nº 54 do STJ (AgRg 
no AREsp 634369/SP, rel. Min. MOURA RIBEIRO, j. 22/08/2017).

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de 

Declaração. 

Este é o voto.
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