
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001512-85.2012.815.0781.
Origem : 2ª Vara Cível da Comarca de Bayeux.
Relator : Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : Banco Itaucard S/A.
Advogado : Celson Marcon e outros.
Embargado : Juliana Alves do Nascimento. 
Procurador : Marcus Túlio Macêdo de Lima Campos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO
CÍVEL.  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU
OBSCURIDADE.  INOCORRÊNCIA.
PROPÓSITO  DE  REDISCUSSÃO  DA
MATÉRIA.  FINALIDADE  DE
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBI-
LIDADE.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
REJEIÇÃO. 

- A menção quanto ao interesse de prequestionamento
não é suficiente para o acolhimento dos aclaratórios,
quando  ausente  qualquer  omissão,  contradição  ou
obscuridade. 

- O  magistrado  não  está  obrigado  a  abordar
especificamente no julgado todos os argumentos de
que se valem as partes, bastando fundamentar a sua
decisão.

- Na hipótese em tela, vê-se claramente que o acórdão
embargado solucionou a lide de forma devidamente
fundamentada,  com  pormenorizada  análise  dos
argumentos e elementos colhidos, não havendo que se
cogitar em falha que possa ser sanada por meio de
embargos de declaração.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, rejeitar os embargos, à unanimidade, nos termos do voto do relator.
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Trata-se de  Embargos de Declaração,  fls.  148/149, opostos
pelo  Banco  Itaucard  S/A contra  os  termos  do  Acórdão  exarado  às  fls.
136/146, o qual deu parcial provimento ao apelo da parte embargada, a fim de
reformar a sentença para que fosse reduzida a taxa de juros remuneratórios
para  1,76%  ao  mês  e  23,33%  ao  ano,  bem  como  para  que  os  valores
indevidamente pagos fossem restituídos de forma simples.

Em suas  razões,  alegou  precipuamente  o  embargante,  que  o
recurso tem o exclusivo propósito de prequestionamento.  Aduziu ainda que
“não restaram demonstrados os requisitos necessários à limitação dos juros
remuneratórios, ainda que à taxa média de mercado”. Ressaltou ainda que a
decisão não fez nenhuma referência  ao entendimento do STJ,  no tocante à
legalidade  dos  juros  remuneratórios  no  patamar  pactuado.  Por  fim,
prequestionando a matéria, requereu que fosse suprida a omissão apontada.

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.

Nos  termos  do  art.  535  do  Código  de  Processo  Civil,  são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade,  contradição  ou  omissão.  Desse  modo,  pressupõe  para  sua
interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a possibilidade de
eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.  Permite-se,  assim,
através  deste  recurso,  aclarar-se  o  texto,  de  forma  que  seja  amplamente
entendido seu respectivo teor.

Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que  o
embargante  não apontou nenhuma omissão,  contradição ou obscuridade  no
acórdão  de  fls.  136/146.  Em  verdade,  o  recorrente a  pretexto  de
prequestionamento,  pretende,  na  realidade,  revolver  toda  a  matéria  já
apreciada na ocasião do julgamento do apelo.

Ora, a  apreciação do pedido de prequestionamento vincula-se
ao preenchimento de um dos pressupostos específicos dos aclaratórios, quais
sejam,  a  existência  de  omissão,  obscuridade  ou  contradição,  o  que  não se
verificou no caso em comento.

Na  hipótese  em  tela,  vê-se  claramente  que  o  acórdão
embargado  solucionou  a  lide  de  forma  devidamente  fundamentada,  com a
análise  das  questões  postas  pelas  partes  e  em  estrita  consonância  aos
elementos constantes nos autos e a legislação aplicável ao caso, não havendo
que  se  cogitar  em  falha  que  possa  ser  sanada  por  meio  de  embargos  de
declaração.

Assim,  as  próprias  razões  expostas  pelo  embargante  –  não
apontando  concretamente  qualquer  omissão,  obscuridade  ou  contradição  –
revelam que  o  acórdão  se  mostrou,  em verdade,  apenas  contrário  às  suas
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argumentações  recursais,  tendo  a  Segunda  Câmara  Cível deste  Colendo
Tribunal decidido, à unanimidade,  pelo parcial provimento do apelo da parte
embargada, reformando a decisão de primeiro grau tão somente para que fosse
reduzida a taxa de juros remuneratórios para 1,76% ao mês e 23,33% ao ano,
bem como para  que os  valores  indevidamente pagos fossem restituídos de
forma simples, enfrentando de forma suficiente todas as questões suscitadas.

Mais especificamente quanto aos juros remuneratórios, restou
consignado na decisão embargada:

“Da limitação dos juros remuneratórios

No que  concerne  aos  juros  remuneratórios,  restou
sedimentado o entendimento jurisprudencial de que
não  mais  se  aplica  o  Decreto  nº  22.626/33,
comumente  denominado  “Lei  de  Usura”,  que  tem
como  escopo  a  limitação  dos  juros  que  foram
livremente estabelecidos pelas partes.

A propósito,  o  Supremo Tribunal  Federal  editou a
Súmula 596, in verbis:

“As disposições do Decreto nº 22.626 de 1933 não
se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas  ou  privadas,  que  integram  o  Sistema
Financeiro Nacional.”

Dessa  forma,  a  taxa  de  juros  não  se  limita  ao
patamar de 12% ao ano e 1% ao mês. Os juros só
podem  ser  revistos,  em  situações  excepcionais,
quando  evidenciada  a  abusividade  do  referido
encargo,  de  modo  a  gerar  uma  excessiva
onerosidade  ao  contratante,  a  qual  somente  se
verifica  quando  o  percentual  cobrado  discrepa  da
média de mercado. 

Confira-se o seguinte aresto:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  CONTRATO  BANCÁRIO.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  NÃO  LIMITADOS  À
TAXA  DE  12%  A.A.  CAPITALIZAÇÃO  DE
JUROS.  CONTRATO  POSTERIOR  À  EDIÇÃO
DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº  1.963-17/2000,
REEDITADA  SOB  O  Nº  2.170-36/2001.
CAPITALIZAÇÃO  PACTUADA.  COMISSÃO
DE  PERMANÊNCIA.  PERMITIDA  A
COBRANÇA DESDE  QUE  NÃO  CUMULADA
COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS.
PRECEDENTES.
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1. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, as
instituições  financeiras  não  se  sujeitam  à
limitação  dos  juros  remuneratórios  estipulada
na  Lei  de  Usura  (Decreto  22.626/33),  Súmula
596/STF; a estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
cobrança  abusiva;  são  inaplicáveis  aos  juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002;
é  admitida  a  revisão  das  taxas  de  juros
remuneratórios  em  situações  excepcionais,  desde
que  caracterizada  a  relação de  consumo e  que  a
cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC)
fique  cabalmente  demonstrada,  ante  as
peculiaridades do julgamento em concreto.
2. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no
sentido de que a cobrança de capitalização mensal
de  juros  é  admitida  nos  contratos  bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória
nº  1.963-17/2000,  reeditada  sob  o  nº  2.170-
36/2001,  qual  seja,  31/3/2000,  desde  que
expressamente pactuada.
3. A eg. Segunda Seção pacificou a orientação no
sentido de permitir a cobrança da comissão de
permanência,  no  período  de  inadimplemento
contratual,  à taxa média do mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa
do contrato, desde que não esteja cumulada com
correção  monetária  (Súmula  30/STJ),  com  juros
remuneratórios  (Súmula  296/STJ),  com  juros
moratórios nem com multa contratual.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1027526/MS, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
02/08/2012, DJe 28/08/2012). (grifo nosso)

In casu, compulsando os elementos que formaram o
conjunto  probatório, emerge  que  a  taxa  de  juros
mensal foi pactuada no percentual de 2,20% ao mês
e 30,31% ao ano (fls. 24). Em consulta à tabela das
taxas  médias  de  mercado  do  Banco  Central  do
Brasil,
(http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201212.xls),
verifica-se  que,  no  mês  da  celebração  da  avença
entre  as  partes  –  setembro  de  2010 –,   as  taxas
mensal  e  anual  média  apurada  para  operações
relativas  à aquisição de veículos  por  pessoa física
eram de 1,76% e 23,33%, respectivamente. 
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Desta  feita,  no  caso  de  que  se cuida,  as  taxas  de
juros  remuneratórios  cobradas  pela  instituição
financeira estão acima da média do mercado para a
modalidade do negócio jurídico efetivado, razão pela
qual  merece  reforma,  neste  ponto,  a  decisão
combatida, a fim de reduzir os juros remuneratórios
para  os  percentuais  contidos  na  tabela  do  Banco
central.” (fls. 143/144)

Nesse  contexto,  percebe-se que  não  há  qualquer  omissão,
obscuridade  ou  contradição  no  julgado,  não  sendo  cabíveis,  portanto,  os
embargos de declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento,
conforme o entendimento desta Corte de Justiça, veja-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.  VÍCIO  NÃO  CARACTERIZADO.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  PRETENSÃO
PREJUDICADA.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.
REJEIÇÃO. 
Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade, contradição ou omissão,
não se prestando ao reexame do julgado e inexistin-
do quaisquer das hipóteses justificadoras do expedi-
ente, impõe-se a sua rejeição. Nem mesmo para fins
de prequestionamento se pode desejar repisar os ar-
gumentos, os quais restaram repelidos pela funda-
mentação desenvolvida na decisão. Não é encargo
do julgador manifestar-se sobre todos os fundamen-
tos legais indicados pelas partes, nem mesmo para
fins de prequestionamento, bastando ser motivada a
prestação jurisdicional, com a indicação das bases
legais que dão suporte a sua decisão. Se a parte dis-
sente dos fundamentos narrados no decisum comba-
tido, deve ela valer-se do recurso adequado para im-
pugná-lo, não se prestando os embargos declaratóri-
os  para  tal  finalidade”.  (TJPB;  Rec.
058.2011.000168-0/003;  Quarta  Câmara  Especiali-
zada Cível; Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbre-
ga Coutinho; DJPB 02/10/2013; Pág. 15) (grifei)

Ademais,  ressalte-se que  o  magistrado  não  está  obrigado  a
manifestar-se  sobre  todas  as  alegações  das  partes,  nem  a  se  ater  aos
fundamentos  indicados  por  elas  ou  a  responder,  um a  um,  todos  os  seus
argumentos,  quando  já  encontrou  motivo  suficiente  para  fundamentar  a
decisão.

Nesse contexto, em consonância com a atual situação em que se
encontra a prática forense, o eminente Ministro Franciulli Netto pondera sobre
a finalidade da decisão judicial, de resolução fundamentada dos litígios postos
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em  discussão,  a  qual  foi  devidamente  alcançada  por  meio  do  decisum
embargado. Confira-se:

“(...) a função teleológica da decisão judicial é a de
compor  precipuamente,  litígios.  Não  é  peça
acadêmica  ou  doutrinária,  tampouco  se  destina  a
responder a argumentos, à guisa de quesitos, como
se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia observada a res in iudicium
de ducta” (Resp 611.518/MA, DJU 05.09.06). 

Por tudo o que foi exposto, não havendo qualquer vício a ser
sanado  na  decisão  combatida,  não  merecem  ser  acolhidos  os  presentes
embargos, ainda que com a finalidade de prequestionamento.  Assim, não há
outro  caminho  a  trilhar  a  não  ser  manter  a  decisão  recorrida  pelos  seus
próprios fundamentos. 

Isso  posto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É COMO VOTO.  

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, o
Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala de Sessões da
Segunda Câmara  Especializada  Cível  do Tribunal  de  Justiça  do  Estado da
Paraíba, João Pessoa, 27 de janeiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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