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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DA DESª MARIA DAS NEVES  DO EGITO DE A. D. FERREIRA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0002670-76.2011.815.0181
ORIGEM: 2ª Vara da Comarca de Guarabira
RELATOR: Juiz Aluízio Bezerra Filho, convocado, em substituição à Desª Maria das Neves
do Egito de A. D. Ferreira
EMBARGANTE: Maria de Fátima Cândido dos Santos 
ADVOGADO: Humberto de Sousa Félix 
EMBARGADO: Banco Bradesco Financiamentos S/A
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. REVISIONAL  DE  CONTRATO.
ALEGADA  OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO  DO  JULGADO.  NÃO
OCORRÊNCIA.  ARGUMENTOS  DIVERSOS  DAS  HIPÓTESES
PREVISTAS  NA  LEGISLAÇÃO.  UTILIZAÇÃO  DOS  ACLARATÓRIOS
OBJETIVANDO A READEQUAÇÃO DA DECISÃO AO ENTENDIMENTO
DA EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

- Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “a via recursal dos embargos
de  declaração  –  especialmente  quando  inocorrentes  os  pressupostos  que
justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um
julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente
de qualquer dos vícios de obscuridade, omissão ou contradição.” (STF - AI-
AgR-ED-ED  177313/MG  -  Rel.  Min.  Celso  de  Mello  -  1ª  Turma  -  jul.
05.11.1996).

- “Os embargos se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade, não a
adequar  a  decisão  ao  entendimento  do  embargante.”  (STJ  -  EDcl  na  MC
7332/SP - Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro - 3ª Turma - jul. 17.02.2004 -
DJU 22.03.2004 p. 291).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça da Paraíba, à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios.



EDcl n. 0002670-76.2011.815.0181                                                                                                                                                                         2

MARIA  DE  FÁTIMA  CÂNDIDO  DOS  SANTOS opôs embargos de
declaração contra o acórdão de f. 146/156, desta Câmara Cível, que deu provimento parcial à
apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, bem como ao recurso
adesivo da autora.

Eis a ementa do decisum hostilizado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE TARIFA
DE CADASTRO. ENTENDIMENTO DO STJ. PACTUAÇÃO LEGÍTIMA. TARIFA
DE INSERÇÃO DE GRAVAME. AUSÊNCIA DA DEVIDA INFORMAÇÃO E DA
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS. ART. 6º, INCISO III, DO CPC.
ILEGALIDADE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DO
ART.  42  DO  CDC.  AUSÊNCIA DE  ENGANO  JUSTIFICADO.  PROVIMENTO
PARCIAL.

- Do STJ: “Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o
serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e
informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou
contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser
cobrada cumulativamente". (REsp 1255573/RS, Relatora: Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  28/08/2013,  publicação:  DJe
24/10/2013).

- É abusiva a cobrança de encargos em contratos de  financiamento sem a devida
informação de quais serviços foram realizados em virtude do seu pagamento.

- De acordo com o art. 42 do CDC, fica obrigado a serem restituídos em dobro os
valores pagos em virtude de cobrança indevida. Não sendo caso de engano justificado
a  cobrança  de  valores  a  maior  por  parte  da  instituição  financeira,  é  forçoso  o
cumprimento do referido dispositivo, sendo devolvido o valor pago em dobro.

RECURSO  ADESIVO.  RESTITUIÇÃO  DOS  JUROS  PROPORCIONAIS
INCIDENTES  SOBRE  OS  VALORES  PAGOS  INDEVIDAMENTE.  JUROS
MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA
DA  CITAÇÃO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  MANUTENÇÃO.
OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 20, § 3º, ALÍNEAS A, B, C DO CPC.
PROVIMENTO PARCIAL.

-  Quando  reconhecida  a  cobrança  de  tarifas  bancárias  indevidas,  os  juros
remuneratórios  proporcionais,  referentes  aos  valores  efetivamente  pagos  em
decorrência  destas,  incidentes  sobre  cada  parcela,  devem  ser  restituídos  ao
consumidor.

-  Já  os  juros  moratórios,  estes  tem seu termo inicial  desde a  data  da citação,  nas
hipóteses  de  condenação  em  ações  de  responsabilidade  contratual,  conforme
entendimento consolidado no STJ.

A embargante aduziu, em suma, que há omissão e contradição no acórdão, uma
vez  que  na  análise  da  tarifa  de  cadastro  não  houve  a  mensuração  da  abusividade  do  valor
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praticado. Ademais, disse a embargante que sucumbiu em parte mínima do pedido, razão pela
qual  seria  contraditória  a  divisão  dos  ônus  sucumbenciais  como  determinado  pela  decisão
embargada (f. 158/166).

Contrarrazões (f. 170/176).

É o breve relato.

VOTO: Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
                                        Relator

Não há omissão nem contradição no julgado. 

Os argumentos da embargante em relação ao que foi deliberado no acórdão
quanto  à  legalidade  da  tarifa  de  cadastro  e  à  divisão  dos  ônus  sucumbenciais  em razão da
sucumbência recíproca evidencia que os vertentes embargos pretendem, na prática, rediscutir os
fundamentos  que  embasaram  a  decisão  editada  nos  autos,  ensejando  sua  rejeição  por  se
arredarem claramente das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/2015.

Contudo  merece  esclarecimento  a  alegada  omissão no  que  se  refere  à
apreciação da abusividade da tarifa de cadastro,

A embargante averbou que a jurisprudência utilizada pelo acórdão embargado,
oriunda do Superior Tribunal de Justiça, impõe que, antes de declarada a legalidade da referida
tarifa, como realizado pelo decisum, deve-se examinar se a quantia cobrada em sua decorrência
obedece aos parâmetros médios de mercado. 

Entretanto  equivocou-se a embargante, pois essa posição adotada pelo STJ
refere-se à tarifa de abertura de cadastro (TAC), exação distinta da tarifa objeto da presente lide.
No  tocante  à  tarifa  de  cadastro,  o  julgado  impede  tão-somente  que  seja  cobrada  de  forma
cumulativa. Vejamos:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO  COM  GARANTIA  DE  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO
INDÉBITO.  RECURSOS REPETITIVOS.  TARIFAS BANCÁRIAS.  TAC E TEC.
EXPRESSA  PREVISÃO  CONTRATUAL.  COBRANÇA.  LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou
moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2. Tratando-se de relação de
consumo  ou  de  contrato  de  adesão,  a  compensação/repetição  simples  do  indébito
independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos
arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar,
compete  ao  Conselho  Monetário  Nacional  dispor  sobre  taxa  de  juros  e  sobre  a
remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as
normas  expedidas  pelo  CMN.  4.  Ao  tempo  da  Resolução  CMN  2.303/1996,  a
orientação  estatal  quanto  à  cobrança  de  tarifas  pelas  instituições  financeiras  era
essencialmente  não  intervencionista,  vale  dizer,  "a  regulamentação  facultava  às
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instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com
exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente
contratados  e  prestados  ao  cliente,  assim  como  respeitassem  os  procedimentos
voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 5.
Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança
por  serviços  bancários  prioritários  para  pessoas  físicas  ficou  limitada  às  hipóteses
taxativamente  previstas  em norma  padronizadora  expedida  pelo  Banco  Central  do
Brasil.  6.  A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular  BACEN 3.371/2007 e atos
normativos  que  a  sucederam,  de  forma  que  não  mais  é  válida  sua  pactuação  em
contratos  posteriores  a  30.4.2008.  7.  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. 8. Permanece
legítima  a  estipulação  da  Tarifa  de  Cadastro,  a  qual  remunera  o  serviço  de
"realização de  pesquisa  em serviços  de  proteção  ao  crédito,  base  de  dados  e
informações  cadastrais,  e  tratamento  de  dados  e  informações  necessários  ao
inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou
de  poupança  ou  contratação  de  operação  de  crédito  ou  de  arrendamento
mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente
Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 9. É
lícito  aos  contratantes  convencionar  o  pagamento  do  Imposto  sobre  Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Teses para os efeitos do art. 543-C
do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC)  e  de  emissão  de  carnê  (TEC),  ou  outra  denominação  para  o  mesmo  fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a
vigência  da  Resolução  CMN  3.518/2007,  em 30.4.2008,  a  cobrança  por  serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então,
não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa  de  Abertura  de  Crédito  (TAC),  ou  outra  denominação  para  o  mesmo  fato
gerador.  Permanece  válida  a  Tarifa  de  Cadastro  expressamente  tipificada  em  ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início  do  relacionamento  entre  o  consumidor  e  a  instituição  financeira.  -  3ª  Tese:
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e
de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-
o aos mesmos encargos contratuais. 11. Recurso especial conhecido e parcialmente
provido.1 

Desse modo, não há outro caminho, senão a rejeição dos embargos, uma
vez que não há os vícios apontados no aresto.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que:

A via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os
pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena
de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de

1 REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013.
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um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de
qualquer dos vícios de obscuridade, omissão ou contradição.2 

A decisão embargada, afirmo com plena convicção, apreciou a matéria com
exatidão e exauriu a função judicante da relação jurídico-processual em apreço, não havendo
motivo para imputá-la a pecha de omissa, contraditória ou obscura.

A embargante busca, na verdade, desconstituir o acórdão prolatado no âmbito
desta  Egrégia  Segunda  Câmara  Cível,  pretendendo,  além do  mero  exame  dos  pressupostos
condicionadores  da  adequada  utilização  dos  embargos  de  declaração  –  requisitos  esses
inexistentes no caso sub judice – rediscutir a própria matéria que constituiu objeto de cansativa
apreciação por esta Corte de Justiça no julgamento realizado.

O Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, tem vedado a utilização
dos embargos de declaração quando o recorrente,  em sede absolutamente inadequada,  deseja
obter o reexame da matéria que foi correta e integralmente apreciada pelo acórdão impugnado.
Observemos:

Os embargos de declaração destinam-se,  enquanto impugnação recursal  que são,  a
sanar  eventual  obscuridade,  dúvida,  contradição  ou  omissão  que  se  verifique  no
acórdão. Revela-se incompatível com sua natureza e finalidade o caráter infringente
que se lhes venha a conferir, com o objetivo, legalmente não autorizado, de reabrir a
discussão de matéria já decidida, de forma unânime, pelo Plenário desta Corte.3

 

Os  embargos de  declaração não  devem revestir-se  de caráter  infringente.  A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 – RTJ 94/1167 – RTJ 103/1210 – RTJ
114/351), não justifica – sob pena de disfunção jurídico processual dessa modalidade
de recurso – a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.4 

Impende registrar que os aclaratórios são meios impróprios para a adequação
da decisão ao entendimento do embargante, devendo a parte utilizar-se dos recursos verticais,
caso entenda necessário. É nesse sentido o entendimento uníssono do Egrégio STJ, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO
DE REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I – Os embargos se prestam a sanar
omissão, contradição ou obscuridade, não a adequar a decisão ao entendimento do
embargante. II – Embargos de declaração rejeitados.5 

Cotejando o desiderato recursal com os precedentes pretorianos que versam
sobre o tema, exsurge a certeza de que os aclaratórios desgarraram-se explicitamente do seu
propósito existencial.

2 STF - AI-AgR-ED-ED 177313 / MG - Rel. Min. Celso de Mello - 1ª Turma - jul. 05.11.1996.

3 RTJ 132/1020, Rel. Min. Celso de Mello.

4 EDAGRAG 153.060, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 4.2.94. 

5 STJ - EDcl na MC 7332/SP - Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro - 3ª Turma - jul. 17.02.2004 – DJU 22.03.2004 p. 291.
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Na realidade, a embargante quer forçar este Órgão Colegiado a reexaminar os
aspectos  jurídicos  do  acórdão,  sobre  o  qual  não  recai  qualquer  dos  vícios  do  art.  1.022 do
CPC/2015.

Diante do exposto, rejeito os embargos declaratórios. 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS, que participou do julgamento com ESTE RELATOR
(Juiz de Direito  Convocado, com jurisdição limitada,  em substituição à  Excelentíssima
Desembargadora  MARIA DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com o
Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente à Sessão a Excelentíssima Doutora LÚCIA DE FÁTIMA MAIA DE
FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09 de maio de 2016.

         Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
                                 Relator


	ACÓRDÃO

