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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  CONTRADIÇÃO. 
CONTRAPOSIÇÃO  DE  IDÉIAS  NO  JULGADO.  AUSÊNCIA. 
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL OU DE ENTENDIMETNO. 
NÃO CARACTERIZAÇÃO DO VÍCIO. REJEIÇÃO.

Diz-se  contraditória  a  decisão  quando  exprime,  no  seu  bojo, 
afirmações  incompatíveis  entre  si,  que  não  se  harmonizam. 
Divergência  jurisprudencial  ou  de  entendimento  com  a  tese  de 
defesa não configura o vício da contradição

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

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio 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. 178.

Relatório

Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  contra  acórdão  que 
negou provimento à apelação interposta pela embargante.

Na  decisão  recorrida,  registrou-se  que,  embora  existentes,  as 
cláusulas  contratuais  não  foram  redigidas  em  destaque,  notadamente  por  serem 
limitativas do direito do consumidor.

Inconformado, recorre o embargante aduzindo haver contradição no 
julgado. Segundo alega, “a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e 
a declaração de nulidade das cláusulas vai de encontro ao reconhecimento no acórdão da 
previsão legal  e contratual  das cláusulas que exigem garantias  complementares para a 



concessão da carta de crédito”.

Acrescenta que a cláusula que exige garantias complementares para 
a concessão da carta de crédito não está em desacordo com o sistema de proteção ao 
consumidor, não sendo razoável que seja declarada nula por não contar com recurso de 
destaque em texto.

Ao final, pugna seja sanada a contradição, acolhendo os embargos 
com efeitos modificativos.

É o relatório

VOTO

A pretensão do recorrente não merece acolhida,  uma vez que não 
pretende sanar contradição, mas rediscutir a matéria. Com efeito, a decisão embargada 
cuidou de apontar que:

A  discussão  devolvida  a  esta  Corte  gira  em  torno  da  definição 
sobre gira em torno de duas questões: violação contratual quanto à 
obrigação  de  entrega  de  coisa  certa  (bem  contemplado  em 
consórcio); e ocorrência de dano moral pelo atraso no cumprimento 
de tal obrigação.

Conforme revelam os autos,  a  autora  aderiu  a  contrato  ofertado 
pelo recorrente, no intuito de obter uma motocicleta.

Após  o  pagamento  de  14  (quatorze)  parcelas,  a  recorrida  foi 
contemplada por sorteio, oportunidade em que a recorrente passou 
a exigir, para a entrega do crédito ou do bem, documentos (fl. 27) e 
garantias complementares.

Passados  mais  de  dois  anos  entre  a  contemplação,  a  recorrente 
ainda não havia entregue a apelada o bem, argumentando que os 
documentos não haviam sido apresentados de maneira completa.

Para  o  exame  do  litígio,  necessária  a  prévia  observação  de 
dispositivos da  Lei  nº  11.795/08,  que regulamenta a  operação de 
consórcios no Brasil. Sobre as garantias que podem ser exigidas, 
dispõe o normativo:

Art.  14.  No contrato de participação em grupo de consórcio,  por 
adesão,  devem  estar  previstas,  de  forma  clara,  as  garantias  que 
serão exigidas do consorciado para utilizar o crédito. 



§ 1º As garantias iniciais em favor do grupo devem recair sobre o 
bem adquirido por meio do consórcio. 

§  4º  A  administradora  pode  exigir  garantias  complementares 
proporcionais ao valor das prestações vincendas. 

De outro lado, o regulamento do contrato prevê:

80.  A  ADMINISTRADORA  a  fim  de  garantir  a  segurança  e 
equilíbrio financeiro do grupo, fica assegurado o direito de fazer 
análise de risco de crédito do consorciado com critérios a serem 
estabelecidos pela ADMINISTRADORA.

80.1 A carta de crédito será entregue ao consorciado, desde que não 
tenha restrição cadastral, que apresente capacidade de pagamento 
compatível  com a prestação do crédito  contratado e  as  garantias 
configuradas.
81. Adicionalmente às exigências estabelecidas nos itens acima, a 
administradora  poderá  exigir  garantias  complementares 
proporcionais ao valor do saldo devedor, a saber: avalista idôneo e 
com capacidade econômica/financeira para assumir a cotas sendo 
facultado a sua substituição, mediante prévia análise e autorização 
da ADMINISTRADORA.

No  caso  dos  autos,  embora  as  exigências  de  garantias 
complementares para liberação da carta de crédito tenham previsão 
na lei e no regulamento do consórcio, bem assim que tal garantia é 
firmada em benefício do grupo consorciado, a fim de permitir que 
todos os integrantes sejam contemplados ao final, há de se ter em 
mente  que  as  cláusulas,  reitero,  embora  existentes,  não  foram 
redigidas  em  destaque,  notadamente  por  serem  limitativas  do 
direito do consumidor.

Com  efeito,  não  há  no  regulamento  qualquer  destaque  para  as 
cláusulas, o que viola o disposto no § 4º do art. 54 do Código de 
Defesa do Consumidor, que verbera:

“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido 
aprovadas  pela  autoridade  competente  ou  estabelecidas 
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que 
o  consumidor  possa  discutir  ou modificar  substancialmente  seu 
conteúdo.  não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua 
compreensão pelo consumidor. [...]



§  4°  As  cláusulas  que  implicarem  limitação  de  direito  do 
consumidor deverão ser redigidas com destaque,  permitindo sua 
imediata e fácil compreensão”.

Neste sentido, o STJ tem decidido que "cláusula restritiva, contida 
em contrato de adesão, deve ser redigida com destaque a fim de se 
permitir,  ao  consumidor,  sua  imediata  e  fácil  compreensão”.1 
Configurada  a  hipótese,  entendo  que  tais  cláusulas  devem  ser 
consideradas nulas,  por estarem em desacordo com o sistema de 
proteção ao consumidor, nos termos do art. 51, XV, do CDC.2

De  outro  lado,  há  de  se  levar  em  conta  que  até  a  data  da 
propositura da ação todas as parcelas já tinham sido quitados nos 
respectivos  vencimentos,  denotando  a  capacidade 
econômica/financeira da recorrida de quitar as demais. Além disso, 
conforme  dispõe  a  cláusula  79,  do  regulamento  do  consórcio,  a 
liberação  do  veículo  ficará  vinculada  à  alienação  fiduciária  em 
garantia,  o  que  constitui  garantia  idônea  em  caso  de  eventual 
inadimplemento. Sobre o tema, confira-se julgado do TJRS:

“Mostra-se abusiva a exigência de garantias complementares para a 
liberação de carta de crédito relativo a consórcio contemplado, na 
medida em que o bem é a garantia do próprio negócio jurídico. A 
garantia  recairá  sobre  o  bem  imóvel,  seja  por  hipoteca  ou  por 
alienação fiduciária.”.3

Note-se, ainda, que além da fiança foram exigidos documentos que 
não constam no regulamento do contrato (fls. 27), o que termina 
por  fulminar  a  pretensão  do  recorrente,  no  sentido  de  ver 
reconhecida como legítima e legal a não entrega do bem.

A decisão, bem se vê, não importa qualquer contradição, na medida 
que enveredou pela interpretação da cláusula impugnada como restritiva ao direito da 
parte, daí porque seria necessário o destaque respectivo, a fim de obedecer ao que dispõe 
o art. 54, § 4º, do CDC.

A contradição enseja os embargos de declaração quando exprime, no 
bojo da decisão, afirmações incompatíveis entre si, que não se harmonizam. Divergência 
de interpretação ou de entendimento não configura o vício da contradição, que, segundo 
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, significa “incoerência entre o que se diz e o que se 
disse, entre palavras e ações. 1

1 Miniaurélio Eletrônico versão 5.12 - O Miniaurélio corresponde à 7a. edição, revista e atualizada, do Minidicionário Aurélio, da 
Língua Portuguesa, contendo mais de 30 mil verbetes e locuções. 



Reitere-se,  pois,  que  ainda  que  presente  a  cláusula  restritiva  no 
contrato, a ausência do destaque reclamado pelo CDC implica sua nulidade, não havendo 
em tal ilação qualquer contradição, mas apenas a interpretação do pacto à luz da legislação 
consumerista.

Assim,  considerando  não  haver  os  vícios  apontados,  rejeito  os 
embargos de declaração.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu,  por 
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Des. João 
Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Des. 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente a representante do Ministério Público, na pessoa da Exma. 
Dra. Jacilene Nicolau Fustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, em 28 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 29 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


