
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0037208-55.2011.815.2001 — 6ª Vara Cível 
da Capital
RELATOR         : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
EMBARGANTE: Banco Panamericano S/A
ADVOGADOS  : Roberta  Beatriz  do  Nascimento  (OAB/SP  192.649)  e  José  Lidio 
Alves dos Santos (OAB/SP 156.187)
EMBARGADO  : Jacson de Souza Costa
ADVOGADO   : José Marcelo Dias (OAB/PB 8.962)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  PRETENSÃO  DE 
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  DETALHADA  NO 
ACÓRDÃO  HOSTILIZADO  —  IMPOSSIBILIDADE  — 
REJEIÇÃO. 
—  Os  embargos  de  declaração  não  se  prestam à  rediscussão  das 
questões debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não servem 
para  a  substituição  do  decisório  primitivo.  Apenas  se  destinam a 
suprir eventuais omissões, contradições ou obscuridades. Inocorrendo 
tais hipóteses, os declaratórios devem ser rejeitados.

Vistos, etc.

Cuida-se  de  Embargos  Declaratórios  opostos  pelo  Banco 
Panamericano S/A  contra a decisão de fls.  360/365, que deu provimento parcial  à 
apelação, para determinar que sejam aplicados aos juros remuneratórios a taxa média de 
mercado,  conforme  divulgação  do  Bacen  na  época  em  que  o  contrato  foi  firmado 
(março de 2011) e que a comissão de permanência  seja calculada de acordo com a 
súmula 472 do STJ, mantendo a sentença em seus demais termos..

No caso, o autor/embargado ajuizou a presente ação sustentando 
ter  firmado  contrato  de  financiamento  para  aquisição  de  veículo,  no  qual  estavam 
previstos encargos abusivos.

O magistrado a quo, a seu turno, julgou parcialmente procedente 
o pedido, para determinar a aplicação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, ante a 
ausência de exibição do contrato; que a comissão de permanência represente a soma dos 
juros remuneratórios de 12%  (doze por cento) com juros de mora de 1% (um por cento) 
e multa moratória de 2% sobre o valor da prestação em atraso; aplicação do INPC como 
indexador; devolução dos excessos na forma simples.
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O embargante, às fls. 367, afirma que deve o ônus sucumbencial 
ser redistribuído entre ambas as partes, pois o autor sucumbiu a maior parte de seus 
pedidos.

Apesar  de  intimado,  não  houve  apresentação  de  resposta  ao 
recurso (fls. 371).

                   É o breve relatório. 

DECIDO.

Importante destacar, primeiramente,  ser possível o julgamento 
monocrático dos presentes embargos, nos termos do art. 1.024, § 2º, do NCPC, já que a 
decisão embargada foi proferida unicamente por este Relator.

Art. 1.024.  O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão 
de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão 
prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.

Os  embargos  de  declaração  constituem  mais  um  dos 
instrumentos postos à disposição dos litigantes pela legislação processual vigente, com 
a finalidade específica de sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado que, 
de alguma forma, prejudiquem ou impeçam o efetivo cumprimento da decisão. 

A omissão, em primeira análise, representa a parte do acórdão 
embargado  que,  em  tese,  deveria  ter  se  pronunciado  sobre  determinado  ponto  de 
extrema relevância para o deslinde da causa e que, não obstante, quedou-se inerte. Da 
mesma  forma,  a  contradição  que  autoriza  a  interposição  dos  embargos  deve  ser 
entendida como aquela existente entre premissas lançadas na fundamentação do acórdão 
ou ainda entre a fundamentação e a conclusão, devendo, neste ponto, ser demonstrada 
de forma bastante clara pelo embargante. Por fim, as obscuridades representam pontos 
sobre  os  quais  a  decisão  embargada  não  se  pronunciara  com clareza  (gramatical  e 
lógica)  suficiente  e que, de todo modo,  prejudica a exata  compreensão do comando 
descrito no acórdão.

Pois bem. Não há que se falar em reforma quanto à condenação 
da instituição financeira ao pagamento de custas e honorários, pois o autor/embargado 
decaiu de parte ínfima de seu pedido.

A sentença de fls. 201/208, em razão da ausência de juntada do 
contrato do financiamento firmado entre as partes, fixou os juros em 12% (doze por 
cento)  ao  ano,  contudo,  a  decisão  de  fls.  360/365  reformou  apenas  seu  percentual, 
indicando que a jurisprudência tribunais tem entendimento de que deve ser observada a 
taxa média de mercado fixada pelo Bacen.

Ora, apesar do recurso apelatório ter sido parcialmente provido, 
houve alteração apenas quanto ao percentual dos juros de mora, sendo assim, é evidente 
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que deve ser mantida a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas e 
honorários, como bem decidiu o juízo a quo.

Nesse diapasão, cite-se entendimento do STJ:

DANO MORAL. Responsabilidade Civil Negativação Inexistência de 
relação  jurídica  Fato  do  serviço.  É  objetiva  a  responsabilidade  do 
fornecedor  de  serviços,  pela  reparação  dos  danos  causados  aos 
consumidores,  por  defeitos  relativos  à  prestação dos  serviços  (arts. 
14 e 17 do CDC), como no caso de fraudes e delitos praticados por 
terceiros Fortuito interno Súmula n. 479 do STJ. O dano decorrente da 
negativação  se  presume,  não  dependendo  de  qualquer  outra  prova 
Indenização.  Aplicação  dos  princípios  da  razoabilidade  e 
proporcionalidade.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  Autor 
que decaiu  de  parte  ínfima do  pedido  Aplicação  do art.  21, 
parágrafo  único,  do  CPC Recurso  do  autor  provido  e  desprovida 
apelação do réu. (TJSP; EDcl 0033711-84.2009.8.26.0000/50000; Ac.  
7033595;  Assis;  Primeira  Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.  
Alcides  Leopoldo  e  Silva  Júnior;  Julg.  18/06/2013;  DJESP 
22/10/2013) 

Não  existe  qualquer  vício  capaz  de  se  concluir  pelo 
acolhimento dos embargos.

ANTE  O  EXPOSTO,  REJEITO  OS  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO.

P.I.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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