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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
CONTRA ACÓRDÃO  QUE  JULGOU  APELAÇÃO
INTERPOSTA PELO  EMBARGANTE.  ARGUIÇÃO
DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  JÁ
CONFRONTADA.  IMPOSSIBILIDADE.  MEIO
ESCOLHIDO  IMPRÓPRIO.  REJEIÇÃO  DOS
ACLARATÓRIOS.

 Os Embargos Declaratórios têm a finalidade
de  esclarecer  pontos  omissos,  obscuros  ou
contraditórios  existentes  na  Decisão,  não  servindo
para reexame de matéria decidida.

- Os  Embargos  Declaratórios  não  são  a  via
adequada  para  a  parte  rediscutir  os  termos  do
julgado,  utilizando-se  dos  Aclaratórios  como  uma
segunda via recursal, com vistas a fazer prevalecer
o seu entendimento acerca da matéria.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.121.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios (fls. 95/100) interpostos
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por Itauleasing S/A, inconformado com o Acórdão de fls. 90/93v, que desproveu

o seu Recurso de Apelação Cível,  mantendo integralmente a Sentença que

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de

Contrato proposta por Vicente Cipriano dos Santos, condenando-o a ressarcir

ao  Promovente  as  quantias  pagas  a  título  de  TAC,  no  valor  de  R$350,00

(trezentos  e  cinquenta  reais)  e  TEC,  no  valor  de  R$4,50  (quatro  reais  e

cinquenta centavos). 

O Embargante alega contradição, afirmando que o Acórdão não

apurou  a  validade  da  tarifa  de  cobrança  bancária  levantada  em  sede  de

Apelação (fl. 95). 

Requer,  assim,  o  provimento  dos  Embargos,  especialmente,

para fins de prequestionamento dos artigos debatidos no Recurso (fl. 100).

É o relatório. 

VOTO

O Recorrente aponta contradição, mas narra suposta omissão

no julgado, que, segundo ele, não teria se pronunciado sobre a validade da

tarifa de cobrança bancária. 

Todavia,  o  Acórdão  não  padece  de  omissão,  tampouco  de

contradição.

O julgado abordou todos os pontos suscitados pela parte, como

se infere da Decisão de fls. 90/93v. 

Para  que  haja  omissão  é  preciso  que  o  decisum tenha

silenciado sobre ponto deduzido no Recurso pela parte, o que não ocorreu na

hipótese  em disceptação.  Com se  infere  do trecho  a  seguir,  o  Acórdão  se

pronunciou expressamente sobre a questão das tarifas bancárias. Confira-se: 
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“TAC (Tarifa de Aditamento Contratual) e TEC

In casu,  revendo o Contrato entabulado entre as partes,
vê-se  que  houve  a  cobrança  de  Tarifa  de  Aditamento
Contratual,  que  tem  a  mesma  natureza  da  Tarifa  de
Abertura de Crédito, no valor de R$350,00 (trezentos e
cinquenta reais). 

Já a TEC, no valor de R$4,50 (quatro reais e cinquenta
centavos), embora não conste no contrato, foi inserida no
boleto bancário (fl. 09). 

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou,
em 28 de agosto de 2013,  a tese de que a pactuação
dessas  tarifas  não  tem  mais  respaldo  legal;  porém,  a
cobrança  é  permitida  se  baseada  em  contratos
celebrados  até  30  de  abril  de  2008. Na  vigência  da
Resolução  nº  2.303,  a  cobrança  pela  prestação  de
quaisquer  tipos  de  serviços  era  lícita,  desde  que
efetivamente contratados e prestados, com exceção dos
serviços definidos como básicos. A conclusão da Segunda
Seção  é  que  não  havia,  até  então,  obstáculo  legal  às
Tarifas de Abertura de Crédito e Emissão de Carnê. Essas
deixaram de existir com a edição da Resolução nº 3.518,
que permitiu apenas a cobrança destas especificadas em
ato normativo do Banco Central. 

Assim,  a cobrança  de  tais  tarifas  (TAC  e  TEC)  é
permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados
até  30.4.2008,  ressalvado  abuso  devidamente
comprovado  caso  a  caso,  por  meio  da  invocação  de
parâmetros  objetivos  de  mercado  e  circunstâncias  do
caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos
jurídicos  abstratos  ou  à  convicção  subjetiva  do
magistrado.

In  casu,  o  contrato  foi  firmado em  08/10/2010  (fl.  10),
após, 30/04/2008, data da entrada em vigor da Resolução
nº 3.518 do Conselho Monetário Nacional, portanto, nos
termos da orientação do STJ é manifesta a ilegalidade
dessas  tarifas  administrativas,  razão  pela  qual,  declaro
nula  a  cobrança  da  TAC  e  TEC  no  caso  concreto,
devendo ser mantida a Sentença.

Além  disso,  infere-se  que  não  consta  no  instrumento
contratual a finalidade da Tarifa de Aditamento Contratual,
ferindo o dever de informação do consumidor. 

E mais, a Tarifa de Emissão de Carnê sequer constou no
contrato,  efetivando-se  a  sua  cobrança  diretamente  no
boleto, sem qualquer pactuação entre as partes.

Nesse  contexto,  não  há  o  que  discutir,  é  flagrante  a
ilegalidade dessas tarifas”. 
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Vale salientar  que os Embargos Declaratórios não são a via

adequada para a parte reiterar seus argumentos, utilizando-se dos Aclaratórios

como  uma  segunda  via  recursal,  com  vistas  a  fazer  prevalecer  o  seu

entendimento acerca da matéria.

No caso ‘sub judice’, o Acórdão não padece de omissão, pois

cada ponto das questões deduzidas na Apelação interposta pelo Embargante

foi  discutido e  decidido,  estando devidamente  fundamentada a  Decisão,  de

acordo com o entendimento esposado por esteÓrgão Julgador. 

Do  mesmo  modo,  não  há  que  se  cogitar  da  existência  de

contradição.

É de se ressaltar que não padece de contradição a Decisão

que  diverge  do  entendimento  da  parte,  a  contradição  que  dá  ensejo  aos

Aclaratórios é aquela existente nos termos do próprio julgado e não a existente,

supostamente, entre esse e a tese defendida pelo Recorrente. 

Por outro lado, mesmo nos casos em que a parte tenha por

escopo o preenchimento do requisito do prequestionamento, é necessário que

o julgado padeça de um dos vícios elencados no art. 535 do Código de

Processo Civil.

Nesse norte, eis as seguintes decisões do STJ:

Mesmo nos embargos de Declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriano
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa. (REsp  11 465-0-
SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INCIDENTE  DE
DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. ACOLHIMENTO
PARCIAL.  APONTADA  OMISSÃO.  INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DO  JULGADO.
IMPROPRIEDADE DOS DECLARATÓRIOS. REJEIÇÃO.
O  recurso  dos  embargos  de  declaração,  medida
processual de contorno bastante rígidos, tem como
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pressupostos a existência na decisão embargada de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Tendo  o  acórdão  da  Terceira  Seção  deste  Superior
Tribunal de Justiça apreciado e interpretado juridicamente
a  pretensão,  impossível  nos  declaratórios  debater  a
correção  ou  desacerto  da  manifestação  colegiada,
porquanto  não  se  presta  o  recurso  integrativo  à
rediscussão de matéria enfrentada no julgamento.
Ademais,  esta  Corte  Superior  de  Justiça  tem
entendimento  pacificado  no  sentido  de  que  o
julgador  não  é  obrigado  a  refutar  expressamente
todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se
manifestar sobre os dispositivos legais que reputam
violados, desde que pela motivação apresentada seja
possível  aferir  as  razões  pelas  quais  acolheu  ou
rejeitou as pretensões deduzidas.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, por
absoluta ausência de demonstração do suposto defeito
no julgado.
(EDcl  no  IDC  3/GO,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,
TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  11/03/2015,  DJe
18/03/2015)

Em verdade, percebe-se que o Embargante pretende rediscutir

a matéria já devidamente enfrentada pela Primeira Câmara Cível, no intuito,

evidente,  de  fazer  prevalecer  o  seu entendimento.  Patente,  pois,  serem os

Embargos Declaratórios opostos com intuito de rejulgamento da causa.

Com  estas  considerações, REJEITO  os  Embargos  de

Declaração.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  Leandro  dos
Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Desembargador Leandro dos Santos, a Excelentíssima Desembargadora Maria de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e o Excelentíssimo Doutor Aluízio Bezerra Filho
(Juiz convocado para substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público,  Dr.
Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível, “Desembargador Mário
Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
15 de dezembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator
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