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ACÓRDÃO
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EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO 
DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA 
MATÉRIA  E  PREQUESTIONAMENTO  EM  SEDE  DE  ACLARATÓRIOS. 
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistir qualquer eiva de 
omissão,  contradição  ou  obscuridade  a  ser  sanada,  não  servindo  de  meio  de 
prequestionamento à apreciação dos recursos constitucionais.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos 
Declaratórios  na Apelação Cível n.°  0000607-16.2012.815.2001, em que figuram 
como Embargante  José  Agripino  de  Oliveira  Maia  e  como Embargado o Banco 
Panamericano S.A.

ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em 
rejeitar os Embargos Declaratórios.

VOTO.

José Agripino de Oliveira Maia opôs  Embargos de Declaração contra o 
Acórdão de f. 127/127v, que negou provimento ao Apelo por ele interposto contra a 
Sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca desta Capital, nos autos 
da Ação Declaratória por ele ajuizada em face do Banco Panamericano S.A.,  que 
julgou parcialmente procedente o pedido condenando o promovido a restituir-lhe, na 
forma simples, o valor referente aos juros contratuais incidentes sobre os valores 
cobrados  a  título  de  Tarifa  de  Abertura  de  Crédito,  pactuados  em 3,25% a.m., 
corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 
partir  de  cada  pagamento  realizado,  com  o  rateio  das  custas  e  honorários 
sucumbenciais que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

 
Em suas razões, f. 129/135, alegou que o entendimento adotado no Julgado 

de que para haver a restituição em dobro do indébito, seria necessária a prova da 
má-fé, cujo ônus é atribuído ao consumidor, contraria decisão do STF, proferida em 
sede de ADIn n.º 2591, que, no seu dizer, possui efeitos vinculantes, nos termos do 



art. 102, §2º, da CF, no sentido de que as regras do CDC devem ser integralmente 
aplicadas na solução de conflitos nas relações financeiras, de forma que compete à 
instituição financeira a comprovação do engano justificável.

Afirmou ainda a  existência  de contradição no Acórdão, ao argumento de 
que, embora a Sentença tenha reconhecido a existência de má-fé na cobrança das 
tarifas bancárias, a restituição em dobro não foi aplicada.

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios  para sanar o vício apontado, e 
para fins de prequestionamento dos arts. 24, VIII, 48, caput, e XIII, 60, §4º, I, 93, 
IV, 102, §2º, da CF, art. 48,  caput, do ADCT, art. 42, parágrafo único, do CDC, e 
art. 877, do CC, possibilitando a interposição de Recurso à instância superior.

Contrarrazoando,  f.  148/151,  o  Embargado  alegou  que  o  Embargante 
pretende rediscutir o mérito, o que, segundo afirma, é vedado nesta espécie recursal.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Diversamente  do  alegado  pelo Embargante  não  restou  consignado  no 
Julgado que  para haver a restituição em dobro do indébito, necessária a prova de 
má-fé da instituição financeira pelo consumidor.

O Acórdão de forma expressa, clara e coerente, concluiu pela manutenção da 
sentença, ao fundamento de que o STJ1 firmou entendimento  no sentido  de que a 
cobrança  amparada  em  cláusula  contratual,  ainda  que  posteriormente  declarada 
ilegal, não autoriza a presunção de má-fé da instituição financeira, motivo pelo qual 
a repetição  do indébito deve ser imposta na forma simples,  conforme excerto do 
Julgado:

A Jurisprudência do STJ firmou entendimento quanto à repetição do indébito, de que 
a  cobrança  amparada  em cláusula  contratual,  ainda  que  posteriormente  declarada 
ilegal, não autoriza a presunção de má-fé da instituição financeira2, razão pela qual a 
repetição deve ser imposta na forma simples.

1 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 
NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 
- DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO 
AUTOR.  1.  Esta  Corte  de  Justiça  possui  entendimento  consolidado  acerca  da  inviabilidade  da 
repetição em dobro de valores nos casos em que não comprovada a má-fé da parte que realizou a 
cobrança indevida. Precedentes […] (STJ, AgRg no AREsp 177670/RJ, Quarta Turma, Rel.  Min. 
Marco Buzzi, julgado em 11/02/2014, publicado no DJe 18/02/2014).

2 AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  (ART.  544  DO  CPC)  -  AÇÃO  DE  DECLARAÇÃO  DE 
NULIDADE  DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS  COM  PEDIDO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  - 
DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. 
Esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado acerca da inviabilidade da repetição em dobro de valores 
nos casos em que não comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida. Precedentes […] (STJ, 
AgRg no AREsp 177670/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 11/02/2014, publicado no DJe  
18/02/2014).



Da simples leitura, percebe-se que não houve a imputação ao consumidor, 
ora Embargante, do ônus de comprovar a má-fé da instituição financeira, que foi 
prontamente afastada com base no entendimento acima invocado.

Quanto  ao  argumento  de  que  existe  contradição  entre  o  entendimento 
adotado no Julgado e o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, tem-se que a 
contradição de que trata o art. 535, I, do CPC, diz respeito a uma desconexão lógica 
entre  os  fundamentos  do  Julgado  e  sua  conclusão,  isto  é,  uma  falha  no 
encadeamento de ideias que norteiam o julgamento, não abarcando a contrariedade 
vislumbrada  pelo  Embargante  entre  as  razões  de  decidir  e  os  entendimentos 
adotados pelos demais Tribunais sobre a matéria objeto de julgamento. 

Ilustrando o raciocínio, o seguinte precedente do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO 
REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ART.  535  DO  CPC. 
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE 
MÉRITO  DECIDIDA.  IMPOSSIBILIDADE  EM  SEDE  DE  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO.
1. Nos termos do art. 535 do CPC, os embargos de declaração apenas são cabíveis 
quando constar no julgamento obscuridade ou contradição ou quando o julgador for 
omisso na análise de algum ponto. Admite-se, por construção jurisprudencial, também 
a interposição de aclaratórios para a correção de erro material.
2. "A omissão a ser sanada por meio dos embargos declaratórios é aquela existente em 
face dos pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder; enquanto a 
contradição que deveria ser arguida seria a presente internamente no texto do 
aresto embargado, e não entre este e o acórdão recorrido. Já a obscuridade passível 
de correção é a que se detecta no texto do decisum, referente à falta de clareza, o que 
não  se  constata  na  espécie."(EDcl  no  AgRg no REsp 1.222.863/PE,  Rel.  Ministro 
castro  Meira,  Segunda Turma,  DJe 13/6/2011) 3.  Embargos manejados com nítido 
caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa já devidamente decidida.
4. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 94.437/PR, Rel. 
Ministro  Luis  Felipe  Salomão,  Quarta  Turma,  julgado  em  26/06/2012,  DJe 
29/06/2012).

Pretende  o  Embargante,  na  verdade,  rediscutir  o  mérito  expressamente 
decidido, providência vedada nesta estreita via recursal3.

3 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ART.  535  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA  DE  VÍCIOS. 
TENTATIVA  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  DE  MÉRITO  DECIDIDA. 
IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Nos termos do art. 535 
do CPC, os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar no julgamento obscuridade 
ou  contradição  ou  quando  o  julgador  for  omisso  na  análise  de  algum  ponto.  Admite-se,  por  
construção jurisprudencial, também a interposição de aclaratórios para a correção de erro material. 
2. "A omissão a ser sanada por meio dos embargos declaratórios é aquela existente em face dos 
pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder;  enquanto a contradição que 
deveria ser arguida seria a presente internamente no texto do aresto embargado, e não entre este e o 
acórdão recorrido. Já a obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto do decisum, 
referente  à  falta  de  clareza,  o  que  não  se  constata  na  espécie."(EDcl  no  AgRg  no  REsp 
1.222.863/PE,  Rel.  Ministro  castro  Meira,  Segunda  Turma,  DJe  13/6/2011).  3.  Embargos 
manejados  com  nítido  caráter  infringente,  onde  se  objetiva  rediscutir  a  causa  já  devidamente 
decidida. 4. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 94.437/PR, Rel.  
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012).



Não  estando  presentes  quaisquer  dos  requisitos  de  admissibilidade  dos 
Embargos  de  Declaração,  o  caráter  prequestionatório  que  o  Embargante  deseja 
emprestar-lhes não tem como ser acolhido, já que o aludido Acórdão dissecou toda a 
matéria discutida.

Posto isso, conhecidos os Embargos de Declaração, 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 07 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima 
Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


