
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL  Nº  0042897-
74.2011.815.2003 
RELATOR: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
EMBARGANTE: Banco Bradesco S/A Financiamento S/A.
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior (OAB/PB 17.314-A).  
EMBARGADO: Danilo Ribeiro de Brito.
ADVOGADO: Hilton Hril Martins Maia (OAB/PB 13.442)
EMBARGADO: Os mesmos.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  APELAÇÃO 
CÍVEL.  CONTRADIÇÃO  CONFIGURADA. 
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  ACOLHIDOS  SEM 
EFEITO MODIFICATIVO NO MÉRITO.

— 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, o que foi demonstrado pelo embargante.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima relatados.

ACORDA  a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, em acolher os embargos sem efeito 
modificativo, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Embargos  Declaratórios  opostos  pelo  Banco 
Bradesco  Financiamentos  S/A,  em  face  do  acórdão  de  fls.  183/188,  que  negou 
provimento ao primeiro apelo e deu provimento parcial ao apelo interposto pelo banco 
Bradesco S/A.

Afirma o embargante que o acórdão encontra-se contraditório no 
que se refere à legalidade da cobrança da TAC e TEC, pois a fundamentação não está de 
acordo com a conclusão do acórdão, no dispositivo (fls. 196/199).

É o relatório. 

VOTO

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 judicial. 

Na  hipótese  em  tela,  há  que  se  considerar  que  o  acórdão 
embargado possui, de fato, uma contradição entre o voto e o dispositivo no que se refere 
à legalidade da cobrança da TAC e TEC. 

É  que  o  voto  leva  a  crer  que  a  cobrança  da  TAC  e  TEC  é 
indevida,  contudo,  a  conclusão  no  dispositivo  dá  provimento  parcial  ao  recurso  do 
Banco Bradesco para retirar da condenação os valores referentes às tarifas mencionadas.

Explico: as tarifas TAC e TEC somente são consideradas ilegais 
após 30 de abril de 2008, como o contrato foi firmado em 19/07/2006, as cobranças são 
legais.

Assim, na página 188, onde se lê:

Nesse  caso,  a  sentença  não  deve  ser  reformada,  porquanto  o 
apelante exigiu as tarifas bancárias de forma indevida, já que o 
contrato  foi  celebrado em 19/07/2006,  ou  seja,  antes  da  data 
permitida para a inserção dessas tarifas.

Leia-se: 

Nesse  caso,  a  sentença  deve  ser  reformada,  porquanto  o 
apelante exigiu as tarifas bancárias de forma devida, já que 
o contrato foi celebrado em 19/07/2006, ou seja, no período 
em que a cobrança foi considerada legal.

Ex positis, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
SEM EFEITO MODIFICATIVO, apenas para esclarecer, no bojo do voto, o ponto 
referente à legalidade, no caso em tela, das cobranças da TAC e TEC, adequando-o ao 
dispositivo do acórdão embargado.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides  (relator),  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  juiz  convocado  para 
substituir o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes.

Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Alcides Orlando de Moura 
Jansen, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 29 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                   RELATOR
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Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 09 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                     Relator


