
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABI N ET E  D O  DESEM B AR GAD OR JOÃO  ALV ES  D A S I LVA

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0016002-82.2011.815.2001
RELATOR          : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
EMBARGANTE   : Banco Bradesco Financiamentos S/A (Adv. Francisco Sampaio de 
Menezes Júnior)
EMBARGADO   :  Francisca  Daguinalda  Luciano  de  Sousa  Barros  (Adv.  José 
Nicodemos Diniz Neto)

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E  CONTRADIÇÃO. 
INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO  DO  JULGADO. 
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

-  Constatado  que  a  insurgência  do  embargante  não  diz 
respeito  a  eventual  vício  de  integração  do  acórdão 
impugnado, mas à interpretação que lhe foi desfavorável, é de 
rigor a rejeição dos aclaratórios.

-  O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento 
pacífico de que os embargos declaratórios, mesmo para fins 
de  prequestionamento,  só  serão  admissíveis  se  a  decisão 
embargada ostentar  algum dos vícios que ensejariam o seu 
manejo (omissão, obscuridade ou contradição).

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos 
do voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 174.

RELATÓRIO

Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  pelo  Banco 
Bradesco Financiamento S/A contra Acórdão pelo qual se deu parcial provimento ao 
recurso  da  autora,  ora  embargada,  e  se  negou provimento  ao  apelo  do  réu,  ora 



recorrente,  para  determinar  a  devolução,  em  dobro,  da  quantia  paga  a  título  de 
serviços de terceiros e do montante correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), 
relativo à diferença pelo que foi pago a título de Tarifa de Abertura de Crédito.

Alega o embargante haver obscuridade no Acórdão, uma vez 
que não restou demonstrado qual foi a má-fé do Banco embargante.

Sustenta que as tarifas apontadas estão previstas em cláusula 
contratual,  que  foi  do  total  conhecimento  da  embargada,  de  maneira  a 
descaracterizar qualquer má-fé da instituição financeira.

Assevera que,  não tendo a instituição ludibriado a boa fé da 
embargada, os embargos devem ser acolhidos, a fim de que seja corrigida a omissão, 
mantendo-se a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra Acórdão de 
fls.  154/162 que  deu  parcial  provimento  ao  recurso  da  autora,  ora  embargada,  e 
negou provimento ao apelo do réu, ora recorrente, para determinar a devolução, em 
dobro,  da  quantia  paga  a  título  de  serviços  de  terceiros  e  do  montante 
correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), relativo à diferença pelo que foi pago 
a título de Tarifa de Abertura de Crédito.

Inconformado,  o  Banco  Bradesco  sustenta  haver  omissão  e 
obscuridade no Acórdão,  uma vez que não restou demonstrada qual teria sido sua 
má-fé  a  justificar  a  determinação  de  devolução  em  dobro  dos  valores  pagos 
indevidamente.

Ocorre que, da análise do acórdão embargado, não se verifica 
qualquer omissão ou obscuridade, eis que a matéria foi devidamente enfrentada.

Com efeito, assim constou da decisão:

“No caso dos autos, a operação de crédito foi realizada em 03 
de abril  de 2008,  antes portanto, do marco fixado pelo STJ, 
que determinou a legalidade das contratações das Tarifas de 
Abertura  de  Crédito  anteriores  a  30/04/2008.  Neste  ponto, 
portanto, não há que se falar em ilegalidade da cobrança.

Todavia,  o  próprio  STJ  autoriza,  em  cada  caso  concreto,  o 
exame da abusividade, de modo a autorizar, ao menos, a sua 



redução. In casu, o valor cobrado a título de Tarifa de Abertura 
de  Crédito  (R$  600,00  –  seiscentos  reais)   representa 
significativo custo em face do total financiado – R$ 7.000,00 
(sete mil reais), valor este que, no meu sentir, não se amolda a 
um  padrão  de  razoabilidade  remuneratória  para  o  serviço, 
caracterizando a abusividade da cobrança.

Desta forma, concluindo pelos excessos praticados, a repetição 
do  indébito  é  medida  que  se  impõe,  a  fim  de  evitar  o 
enriquecimento  ilícito  da  instituição  financeira,  pois  há 
inequívoca prova dos valores abusivos cobrados a título de 
tarifas e serviços.

Isto  não  implica  dizer,  por  outro  lado,  que  deverá  haver  a 
devolução integral dos valores. No meu sentir, a devolução se 
limitará  ao  que  for  tido  como  abusivo.  Neste  caso, 
especificamente, entendo suficiente para remunerar o serviço 
de  abertura  de  crédito  a  quantia  de  R$  100,00  (cem  reais). 
Importante  lembrar,  inclusive,  que  os  valores  foram 
pactuados já no distante ano de 2008, reforçando, portanto, a 
exacerbação da cobrança, que mesmo a título de hoje ainda se 
afigura irrazoável.

Ademais,  verifica-se  do  instrumento contratual  juntado aos 
autos,  que foi exigida a cobrança de R$ 839,44 (oitocentos e 
trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos), referente a 
“Serviços de Terceiros”, sendo, nos termos do art. 51, IV, do 
CDC, nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas 
ao  fornecimento  de  produtos  e  serviços  que  estabeleçam 
obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 
desvantagem exagerada.

Com fundamento no citado dispositivo, é de se concluir pela 
abusividade  da  cobrança  da  taxa  de  serviços  de  terceiros, 
porque dizem respeito a serviço essencial e inerente à própria 
atividade da instituição financeira apelante.

A instituição financeira, ao realizar operações de crédito, já é 
remunerada  pelos  juros  contratuais,  os  quais,  além  da 
remuneração do capital emprestado, já absorvem, em tese, os 
custos operacionais com a captação de recursos.

Percebe-se,  pois,  que  referido  encargo  tem  por  única 
finalidade cobrir custos de atividades de interesse exclusivo 



da instituição financeira,  razão pela qual se mostra abusivo 
seu repasse ao consumidor, onerando ainda mais o contrato.

Desta forma, concluindo-se pelos excessos praticados no que 
toca às tarifas de abertura de crédito e de serviços de terceiros, 
a repetição do indébito é medida que se impõe, a fim de evitar 
o enriquecimento ilícito da instituição financeira,  diante da 
ilegalidade quanto à respectiva cobrança.

Nesse sentido entende o STJ:

“AGRAVOS  REGIMENTAIS  NO  RECURSO  ESPECIAL. 
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
DE  VEÍCULO.  REVISÃO.  MÁ-FÉ.  CONFIGURAÇÃO. 
REPETIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
COMBATE  AOS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO 
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 1. (...) As 
peculiaridades da espécie demonstram a configuração de má-
fé, o que dá ensejo à repetição em dobro, nos termos do art. 
42, parágrafo único, do CDC. 2. A instituição bancária, em seu 
agravo,  não  combateu  especificamente  os  fundamentos  da 
decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ. 
3. Agravo regimental de HSBC BANK BRASIL S/A BANCO 
MÚLTIPLO não  conhecido.  Agravo  regimental  de  CASSIO 
AURÉLIO GUEDES DE ALMEIDA provido.”4

Assim, a autora recorrente faz jus à devolução em dobro do 
montante cobrado a título de serviços de terceiros (R$ 839,44), 
bem como do valor que exceda a R$ 100,00 (cem reais), relativo 
à  TAC  (Taxa  de  Abertura  de  Crédito),  cobradas  de  forma 
abusiva no contrato de financiamento celebrado com o banco 
recorrido”. 

A decisão, bem se vê, não padece de nenhum vício que autorize 
a oposição dos embargos de declaração. O embargante pretende, apenas, rediscutir a 
matéria julgada anteriormente, até porque os fundamentos apresentados no acórdão 
são suficientes para embasar a decisão.

Com efeito, restou explicitado que, diante dos valores abusivos 
cobrados a título de tarifa de serviços de terceiros e tarifa de abertura de crédito, 
evidenciada  estava  a  má-fé  a  justificar  a  condenação  à  devolução  em  dobro  dos 
valores exorbitantes cobrados a maior.

4 STJ – AgRg no Resp 977341 – Min. Luis Felipe Salomão - T4 – 28/10/2011.



Portanto, entendo que os embargos devem ser rejeitados, pois 
não  buscam  sanar  quaisquer  vícios  existentes  no  Acórdão,  mas  simplesmente 
rediscutir matéria já julgada, o que é inadmissível nesta via.

Ora, se a decisão enveredou por uma interpretação equivocada 
ou  que  contraria  os  argumentos  do  recorrente,  não  há  que  se  falar  em 
omissão/contradição/obscuridade, nem tampouco, em acolhimento dos embargos. 

Sobre  o  tema,  o  STJ  já  decidiu  que  “constatado  que  a 
insurgência  da  embargante  não  diz  respeito  a  eventual  vício  de  integração  do 
acórdão impugnado,  mas a interpretação que lhe foi  desfavorável,  é  de rigor  a 
rejeição dos aclaratórios.”1

No mesmo sentido:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DOS 
VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE 
DA PRETENSÃO. FINALIDADE INCOMPATÍVEL COM A 
NATUREZA DO RECURSO. APLICAÇÃO DO DIREITO À 
ESPÉCIE.  PREQUESTIONAMENTO.  MITIGAÇÃO.  1.  Os 
embargos  de  declaração,  cujos  pressupostos  estão 
relacionados no art. 535 do Código de Processo Civil, visam a 
eliminar  contradição  ou  obscuridade,  ou  suprir  omissão  a 
respeito  de  questão  jurídica  de  especial  relevância  para  o 
desate  da  lide.  Ausentes  essas  hipóteses,  não  há  como 
prosperar irresignação recursal. 2. (...) 3. O reexame de matéria 
já  decidida  com  a  simples  intenção  de  propiciar  efeitos 
infringentes  ao  decisum  impugnado  é  incompatível  com  a 
função integrativa dos embargos declaratórios. 4.  Embargos 
de declaração rejeitados.”2

Pois  bem.  Se  o  entendimento  majoritário  da  4ª  Câmara 
Especializada Cível do TJPB contraria o interesse da parte, não são os embargos de 
declaração o meio hábil para alterar o resultado do julgamento. 

Como bem assentou o Ministro Luiz Fux,  “o inconformismo, 
que  tem  como  real  escopo  a  pretensão  de  reformar  o  decisum,  não  há  como 
prosperar,  porquanto  inocorrentes  as  hipóteses  de  omissão,  contradição, 
obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão em sede de embargos de 
declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC”.3

Portanto, entendo que esta não é a via correta para se rediscutir 

1 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.
2 STJ – Edcl no Resp 592839/RS – Min. João Otavio de Noronha T4 – Dj 08/03/2010
3 STJ - EDcl no REsp 1133769 / RN – Rel. Min. Luiz Fux – S1 - DJe 01/07/2010. 



uma  matéria,  até  porque  a  decisão  atacada  foi  devidamente  analisada  e 
fundamentada pela Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Assim, no caso em tela, creio que os aclaratórios têm a única e 
específica função de rediscutir a matéria, razão pela qual voto por  sua rejeição.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu,  por unanimidade, rejeitar os embargos de 
declaração, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Romero 
Marcelo  da  Fonseca.   Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Juiz  Convocado  Dr. 
Miguel de Britto Lyra Filho (com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. João 
Alves da Silva), o  Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca e o Exmo. Des. Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da 
Excelentíssima Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça 
Convocada.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 19 de agosto de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 22 de agosto de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


