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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE 
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  OU 
ERRO  MATERIAL.  REQUISITOS  DO  ART.  1.022  DO 
CPC/2015  NÃO  PREENCHIDOS.  REDISCUSSÃO  DA 
MATÉRIA.  MEIO  ESCOLHIDO  IMPRÓPRIO. 
CARÁTER  MANIFESTAMENTE  PROTELATÓRIO. 
REJEIÇÃO.

Os  embargos  de  declaração  não  são  adequados  para 
reformar  decisão  judicial,  a  não  ser  que  reste 
configurada ao menos uma das hipóteses dos incisos do 
art.  1.022 do CPC/15 e,  mesmo nesses  casos,  eventual 
reforma  com  efeitos  infringentes  ocorrerá 
excepcionalmente.

V i s t o s ,  e t c .
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Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ITAÚ 
SEGUROS S/A (BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL), 
contra decisão monocrática (fls. 98/112) que negou seguimento ao recurso 
apelatório (fls. 71/78) interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 16ª 
Vara Cível da Comarca de João Pessoa (fls. 68/70) que julgou procedentes os 
pedidos iniciais contidos na  ação revisional de contrato bancário em face 
dela ajuizada por Rafael Veloso de Melo.

Em  suas  razões,  fls.  114/123,  alega  que  “em  nenhum 
momento  a  r.  decisão  menciona  as  tarifas  sentenciadas  e  consequentemente  
recorridas  pelo  promovido.  Fazendo  menção  apenas  quanto  ao  erro  material  
existente e sendo omisso quanto ao pronunciamento do SEGURO DE PROTEÇÃO  
FINANCEIRA,  SERVIÇOS  DE  TERCEIROS,  GRAVAME  ELETRÔNICO,  
PROMOTORA DE  VENDAS,  TARIFA DE  CADASTRO  E  TEC,  bem  como  
quanto a não cobrança do PRÊMIO DE SEGURO.”.

Pugna  pelo  acolhimento  dos  embargos  para  que  seja 
“sanada a omissão e contradição existente”, conferindo-lhes efeitos infringentes.

Contrarrazões ausentes, conforme certidão de fl. 129.

É o relatório.

D E C I D O .

A  decisão  recorrida  data  de  15/03/2016,  proferida, 
portanto, na vigência do CPC/73.

A monocrática não contém qualquer vício.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de 
declaração  é  a  contida  na  própria  decisão,  que  decorre  basicamente  da 
incongruência  entre  suas  premissas  e  a  conclusão,  ou  quando  em  seu 
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contexto verificarem-se proposições inconciliáveis entre si, dificultando-se a 
compreensão.

Ora.  Os  pontos  especificados  pela  embargante  nas 
razões dos presentes embargos não configuram qualquer vício passível de 
análise por esse instrumento recursal, por ter deixado de delinear em que 
efetivamente  consiste  a  suposta  contradição  no  contexto  do  comando 
judicial.

Pois bem.

A monocrática também não contém qualquer omissão.

A análise das teses recursais concernentes ao “SEGURO 
DE PROTEÇÃO FINANCEIRA”, “SERVIÇOS DE TERCEIROS” e “PRÊMIO 
DE SEGURO”  está contida expressamente nas fls. 107/111. Esclareço que 
correspondentes insurgências recursais não foram conhecidas por ausência 
de  dialeticidade  porque,  conforme  consignado,  não  atacaram  a 
compreensão do julgador  a quo de que  “tem como objeto o único e exclusivo  
interesse  da  instituição  financeira,  sem  apresentar  qualquer  contraprestação  de  
serviço ao consumidor. Destarte, apresenta-se ilegal a cobrança de tais encargos ao  
consumidor.”.

Já  o  exame  das  razões  apelatórias  relativas  ao 
“GRAVAME ELETRÔNICO” e “PROMOTORA DE VENDAS” está presente 
às fls. 105/107. Informo também que está exposto entendimento, harmônico 
com  a  jurisprudência  pátria,  no  sentido  de  ser  abusiva  a  cobrança  dos 
referidos  encargos  (“provenientes  de  operações  que  são  de  interesse  e  
responsabilidade exclusivos do fornecedor dos serviços,  inerentes à sua atividade  
voltada ao lucro,  como é o caso da tarifa  de serviços  de  terceiros e  da  tarifa  de  
promotora de venda.”).

Por  fim,  no  que  concerne  as  insurgências  referentes 
“TARIFA DE  CADASTRO”  e “TEC”,  estão  apreciadas  às  fls.  101/105.  O 
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entendimento  utilizado  para  negar  seguimento  a  essas  tarifas  está 
harmônico com a jurisprudência dominante neste Tribunal,  demonstrado 
através das jurisprudências de fls. 102/105.

Como os  alegados  vícios  não  estão  consubstanciados, 
sendo  clara  a  pretensão,  por  vias  transversas,  do  reexame  da  matéria 
apreciada  para  modificar  o  resultado  do  julgamento  –  e,  como se  sabe, 
nosso sistema processual civil prevê instrumentos processuais próprios para 
isso, aos quais deve recorrer se entender devido – impõe-se a rejeição dos 
aclaratórios.

Face  ao  exposto,  ausentes  os  requisitos  legais  do  art. 
1.022 do CPC/2015, REJEITO os aclaratórios.

P.I.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 10/06/2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
R E L A T O R A
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