
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DO DES. JOSÉ RICARDO PORTO 

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000826-57.2012.815.0181
Relator        : Des. José Ricardo Porto.
Embagante : Jefferson Lima de Almeida
Advogado   : Humberto de Sousa Felix
Embargado : Banco Bradesco e Financiamento S/A
Advogado   : Wilson Sales Belchior e outros

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  EM  APELAÇÃO.
CONTRATO  BANCÁRIO  DE  FINANCIAMENTO  DE
VEÍCULO.  AÇÃO  DE  REVISÃO  C/C  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DAS TARIFAS
DE  CADASTRO  E  DE  AVALIAÇÃO  DO  BEM.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.
COBRANÇA QUANTO  AO  CADASTRO  EFETUADA NO
INÍCIO  DO  RELACIONAMENTO  COM  A  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  POSSIBILIDADE.  ILEGALIDADE  DA
RUBRICA REMANESCENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
DEVOLUÇÃO  SIMPLES.  SENTENÇA  REFORMADA
NESTES  ASPECTOS.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO.  SUPOSTO  ERRO  MATERIAL  E  OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA SÚPLICA.

Os  Embargos  de  Declaração  que  a  pretexto  de  sanar
inexistente  omissão  ou  erro  material,  instauram  nova
discussão  a  respeito  de  matéria  coerentemente  decidida
pelo Acórdão embargado hão de ser rejeitados. 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  REJEITAR  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO. 

RELATÓRIO

Jefferson Lima de Almeida opôs Embargos de  Declaração  contra  o
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Acórdão desta 1ª Câmara (fls 169/172), que deu provimento parcial à Apelação interposta

e julgado prejudicado o Recurso Adesivo, reformando parcialmente Sentença prolatada

pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Guarabira, nos autos da Ação Declaratória e

Repetição de Indébito por ele ajuizada em desfavor do Banco Bradesco S/A, que julgou

procedente o pedido, para condenar a instituição financeira a restituir em dobro os valores

pagos pelo Autor (embargante) relativamente à Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do

Bem, assim como a devolução dos juros aplicados referente a essas rubricas, bem como

determinou a correção monetária pelo INPC a partir do contrato e fixou os juros em 1% ao

mês,  desde  a  citação,  condenando-a,  ainda,  ao  pagamento  das  custas  e  honorários

advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Em suas  razões,  (fls.  181/186),  alegou  que  o  Acórdão  incorreu  em erro

material ao aplicar ao art. 21 do Código de Processo Civil/1973, quando já vigente o novo

CPC, bem em omissão ao deixar de analisar o item 24.2.1 do Recurso Adesivo (fl. 143),

que diz repeito ao valor dos honorários.

Pugnou  pelo  acolhimento  dos  Aclaratórios  para  que  sejam corrigidos  os

supostos defeitos indicados e, dando-lhes efeito modificativo, o Aresto seja reformado no

particular.

Contrarrazões (fls. 190/198), pela rejeição da Irresignação.

É o Relatório. 

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

A  presente  Irresignação  está  previstos  no  art.  1.022,  do  CPC/20151,

1. Art.  1.022.  Cabem embargos  de  declaração  contra  qualquer  decisão  judicial  para:  I  –  esclarecer  obscuridade  ou  eliminar
contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir
erro material 
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possuindo  como  pressuposto  a  ocorrência  de  erro  material,  omissão,  contradição  ou

obscuridade na decisão embargada.

O Acórdão de fls. 169/172 enfrentou de forma clara as questões trazidas no

Apelo, concluindo que no contrato bancário de financiamento de veículo em questão, a

alegada ilegalidade das tarifas de cadastro e de avaliação do bem, somente a segunda

não  encontra  respaldo  legal,  determinando,  ainda,  a  repetição  do  indébito  na  forma

simples.

Com  relação  ao  Recurso  Adesivo,  através  dele  o  Autor  pleiteava  a

majoração da verba advocatícia.

No dispositivo do Aresto consta o seguinte:

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  provimento  parcial
para  declarar  a  apenas  a  legalidade  da  cobrança  dos  valores
discriminados  a  título  de  Tarifa  de  Cadastro,  afastando  a
condenação do Banco Apelante à devolução da quantia paga em
referência a essa rubrica, condenando as partes, “pro rata”, nas
custas e compensando os honorários (CPC, art. 21), devendo ser
observado  quanto  ao Promovente  o  art.  12  da  Lei  1050/1960,
declarando prejudicado o Recurso adesivo do Autor

O Alegado erro material diz respeito ao fato de que houve compensação de

honorários, CPC/1973, art. 21, quando vigente o novel estatuto processual. 

Ocorre que no dia 25/02/2016, portanto antes da vigência do novo Código de

Processo Civil, este Relator submeteu o processo a consideração do Revisor, que pediu

dia para julgamento no dia 04/03/2016, portanto antes da vigência da nova legislação

processual (18/03/216).

As normas processuais, assim como todas as normas jurídicas em geral,

também estão limitadas no tempo. 

Isso quer dizer que, na hipótese de sucessão de leis processuais, deve-se
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recorrer ao direito intertemporal para estabelecer qual das leis – se a lei posterior ou se a

lei anterior – regulará a situação concreta.

No  processo  civil  o  surgimento  de  lei  nova  não  encontra  problema  em

relação aos processos já encerrados, pois a regra é que a norma processual não retroage

(art. 14 do NCPC). 

Também não se vislumbra qualquer complicação para os processos a serem

iniciados, já que a norma processual civil terá aplicação imediata, respeitando-se, é claro,

a sua “vacatio legis”.

A questão coloca-se, então, no tocante aos processos ainda em trâmite, ou

seja, naqueles não acobertados pela coisa julgada. 

O  mesmo  art.  14,  após  declarar  a  irretroatividade  da  lei  processual,

estabelece que ela será aplicável imediatamente aos processos em curso, “respeitados os

atos  processuais  praticados  e  as  situações  jurídicas  consolidadas  sob  a  vigência  da

norma revogada”. 

Isso porque, cada ato processual é também um ato jurídico perfeitamente

realizado no tempo e merece proteção ao direito que foi conferido, nos termos do artigo

5o, inciso XXXVI2, da Constituição Federal.

Daí, quando este Relator liberou o processo o fez imbuído dos princípios e

regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Assim, “in casu”, vigora o princípio do “tempus regit actum”, não tendo a lei

nova aptidão para atingir os atos processuais já praticados ou a situação do julgamento

deste processo.

2.  Art.  5º  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem distinção  de  qualquer  natureza,  garantindo-se  aos brasileiros  e  aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes: (…) XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada 
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Com relação a suposta omissão apontada, o Acórdão foi claro ao consignar

que  “com  relação  ao  Recurso  Adesivo  do  Autor,  haja  vista  terem  sido  vencidos  o

Promovente e o Promovido nesta Decisão, resta inviável o seu objeto”, ou seja, não tinha

lógica  nem  respaldo  legal  aumentar  honorários  advocatícios  quando  reconhecida  a

sucumbência recíproca entre as partes.

Não há, portanto, desconformidade com o art. 1.022 do Código de Processo

Civil/2015.

Pelo exposto, conhecidos os Embargos de Declaração, rejeito-os. 

É como voto.

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

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, Dra. Ana
Cândida Espinola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 21 de
junho de 2016. 

Des. José Ricardo Porto
 RELATOR  
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