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EMENTA: EMBARGOS  DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA  DE  ERRO
MATERIAL,  OMISSÃO  OU  CONTRADIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando inexistir qualquer eiva de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, não servindo de
meio de prequestionamento à apreciação dos recursos constitucionais.

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  aos
Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0033535-94.2011.815.2001, em que
figuram como partes Embracon Administradora de Consórcio Ltda. e o Espólio de
Josinete Fernandes Coutinho. 

ACORDAM  os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acompanhando o voto do Relator,
em conhecer os Embargos de Declaração e rejeitá-los.

VOTO.

Embracon  Administradora  de  Consórcio  Ltda.  opôs  Embargos  de
Declaração contra o Acórdão de f. 221/224, que negou provimento ao Apelo por ela
interposto, mantendo a Sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca
da  Capital,  nos  autos  da  Ação de  Cobrança  c/c  Indenização  por  Danos  Morais
ajuizada em face dela pelo Espólio de Josinete Fernandes Coutinho, que julgou
parcialmente procedente o pedido, determinando a restituição integral dos valores
pagos pela falecida, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação,
correção   monetária pelo INPC a partir de cada pagamento, custas e honorários
advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

 
Em suas razões, f. 226/251, alegou que o Acórdão teria incorrido em erro

material  posto  que  concluiu  que  o  contrato  não  foi  assinado  pela
consorciada/falecida, contrariando as provas dos autos, que a dedução do percentual
de 3% referente a taxa de administração seria legal, e que as multas previstas no
contrato foram previamente informadas à  consorciada,  sendo portanto legais sua
dedução. 



Sustentou, ainda, para fins de prequestionamento, que o Acórdão foi omisso
e contraditório quanto à aplicação, acerca da incidência da correção monetária, dos
ditames da Lei n.º 11.795/08, e da Circular n.º 2.766/97, do Bacen, art.  3º, XIV,
pugnando pelo acolhimento dos Aclaratórios.

É o Relatório.

Conheço do Recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Rinaldo Mouzalas1 conceitua o que seja omissão, obscuridade e contradição,
requisitos legais para ensejar a interposição dos embargos declaratórios, escrevendo:
“  A  omissão  ocorre  quando  o  pronunciamento  jurisdicional  há  de  ser
complementado (o pronunciamento é omisso quando não se manifestar sobre um
pedido, causa de pedir, ou questões de ordem pública), a obscuridade é o defeito
consistente  na  difícil  compreensão  do  pronunciamento  jurisdicional  (o
pronunciamento  é  obscuro  quando  for  incompreensível).  A  contradição  é  a
afirmação  conflitante,  quer  na  fundamentação,  quer  entre  a  fundamentação  e  a
conclusão (o pronunciamento é contraditório quando traz proposições inconciliáveis
entre si).”

O Acórdão embargado, f.  221/224, enfrentou a questão da devolução dos
valores pagos pela falecida referente ao contrato de consórcio de veículo de forma
expressa,  clara  e  coerente,  sem qualquer  omissão,  contradição  ou erro  material,
conforme se pode inferir de parte de seu conteúdo que abaixo transcrevo:

Já assentado o entendimento na Jurisprudência de que ao consorciado desistente
ou falecido do contrato de consórcio lhe é facultado o recebimento do quantum pago
pelas cotas, com abatimento das deduções contratuais, como a taxa de administração,
multas  contratuais  e  taxa  de  recursos  não  procurados,  desde  que previstos  no
contrato, o que não aconteceu no caso.

A Apelante juntou aos autos cópia de contrato de adesão padrão à consórcio sem
a assinatura da consorciada falecida, f. 81/84, e a proposta contratual onde consta os
dados pessoais da falecida, mas sem qualquer previsão de taxa, multa ou encargo, f.
88.

Assim,  não  tendo  comprovado  que  as  deduções  contratuais  efetuadas  foram
previstas em contrato, não há como legitimá-las, já que é imprescindível a ciência do
consumidor de todas as cláusulas. 

Nesse sentido:

RECURSO  INOMINADO.  CONDIÇÕES  DE  ADMISSIBILIDADE
ATENDIDAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO.
CONSÓRCIO.  RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA.  DESISTÊNCIA
DO CONSORCIADO. NÃO OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO. Retenção
de taxa de administração devida em percentual de 10% (dez por cento).
Dedução de seguro indevida em razão da não comprovação de apólice que
demonstrasse  a  cobertura  securitária  e  o  efetivo  pagamento  para

1 Souza  e  Silva,  Rinaldo  Mouzalas  de,  Processo  Civil,  Série  Concursos,  Coordenação  George
Salomão Leite, Editora PODIVM, Salvador-BA, 2009, p.493.



seguradora.  Sentença mantida.  Recurso conhecido e improvido. (TJBA;
Rec.  0008652-33.2009.805.0274-1;  Quarta  Turma  Recursal;  Relª  Juíza
Mary Angelica Santos Coelho; DJBA 14/11/2012) 

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONTRATO ANTERIOR À
LEI Nº 11.795/08. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. A restituição
das parcelas pagas pelo desistente deve ser feita, de forma corrigida, em
até  30  dias  após  o  prazo  contratual  de  encerramento  do  grupo,
descontando-se  o  valor  relativo  à  taxa  de  administração  no  percentual
pactuado. Precedentes do STJ. Admite-se o abatimento do valor do seguro,
desde que provada a sua contratação nos autos por meio da juntada da
apólice,  o que inocorreu no caso em tela. Sentença reformada. Recurso
parcialmente provido. (TJBA; Rec. 0005292-70.2009.805.0022-1; Quarta
Turma  Recursal;  Relª  Juíza  Eloisa  Matta  da  Silveira  Lopes;  DJBA
30/10/2012) 

No caso em questão a devolução deverá ser realizada de imediato com incidência
de correção monetária, conforme norma do art. 53 do CDC. 

Neste  sentido,  a  Súmula  nº.  35 do  STJ:  “Incide  correção  monetária  sobre  as
prestações pagas, quando da sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do
participante de plano de consórcio”. 

O STJ2 pacificou o entendimento de que mesmo os embargos opostos com
objetivo  de  prequestionamento,  deve  o  Embargante  demonstrar  as  figuras  da
obscuridade, contradição ou omissão, sob pena de rejeição.

2 EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ENUNCIADO Nº 168/STJ. ANÁLISE
DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO
REJEITADO.

1.  Os  embargos  declatórios  opostos  com  objetivo  de  prequestionamento,  para  fins  de
interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou
obscuridade no julgado embargado.

2. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EAg 1423421/AM,
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. em 18/12/2013, p. em 03/02/2014).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  DIREITO
SOCIETÁRIO.  ESTATUTO.  SUPRESSÃO  DE  DISPOSITIVOS.  ANULAÇÃO  DE
DELIBERAÇÃO  TOMADA  POR  ASSEMBLÉIA  GERAL  EXTRAORDINÁRIA.
TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO
CPC. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. IMPROVIMENTO.

1.-  Embora  rejeitando  os  embargos  de  declaração,  o  acórdão  recorrido  examinou,
motivadamente, todas as questões pertinentes, logo, não há que se falar em ofensa ao art. 535 do
Código de Processo Civil.

(...)
3- O prequestionamento, entendido como a necessidade de o tema objeto do recurso haver

sido  examinado  pela  decisão  atacada,  constitui  exigência  inafastável  da  própria  previsão
constitucional, ao tratar do recurso especial, impondo-se como um dos principais requisitos ao seu
conhecimento. Mesmo com a oposição dos embargos de declaração, cumpre consignar que, mesmo
para fins de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 535 do
Código de Processo Civil,  pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar  o
Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o embargante entende correta, incidindo, no
caso, o enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

(...) 
5. Agravo Regimental  improvido (STJ, AgRg no AREsp 378.063/RJ, Rel. Ministro Sidnei

Beneti, Terceira Turma, j. em 17/12/2013, p. em 04/02/2014).



Posto  isso,  conhecidos  os  Embargos  de  Declaração  e,  considerando  a
inexistência de contradição, omissão ou erro material no Acórdão embargado,
rejeito-os. 

É o voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 19 de agosto de 2014,
conforme  Certidão  de  julgamento,  o  Exm.º  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º  Dr.  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva).  Presente à sessão a Exm.ª
Procuradora de Justiça Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator


