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ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.   0013891-86.2015.815.2001
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RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
EMBARGANTE:   Banco Volkswagen S/A (Adv. Manuela Motta Moura da Fonte –
OAB/PE nº 20.397)
EMBARGADO: Ramiro  da  Silva  Barbosa  (Adv.  Enéas  Flávio  Soares  de  Morais
Segundo – OAB/PB nº 14.318)

 
PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO,  OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO  E  ERRO  MATERIAL.  PRETENSÃO  DE
MERA  REDISCUSSÃO  DO  JULGADO.  DESCABIMENTO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

-  Os  embargos  de  declaração  consubstanciam  recurso  de
integração,  não  se  prestando para reexame da matéria.  Não
havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material
no julgado, incabíveis se revelam os aclaratórios.

- À luz da Jurisprudência, “Constatado que a insurgência da
embargante não diz respeito a eventual vício de integração do
acórdão  impugnado,  mas  a  interpretação  que  lhe  foi
desfavorável, é de rigor a rejeição dos aclaratórios”1.

VISTOS, relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos do voto do relator, integrando a
decisão a certidão de fl. 288.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  embargos  de  declaração  opostos  por  Banco
Volkswagen S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso apelatório por ele

1 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.



interposto em face de Ramiro da Silva Barbosa.

Irresignado  com o  provimento  in  questo,  a  embargante  opôs
recurso de integração, alegando omissão no acórdão quanto a apreciação das razões
apontadas pelo recorrente, especialmente quanto as tarifas devidamente previstas no
contrato.

Ao final,  pugna pelo acolhimento dos embargos para fins de
prequestionamento.

É o relatório. 

VOTO

Compulsando  os  autos,  penso  que  o  recurso  não  deve  ser
acolhido, vez que não se destina a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro
material,  mas rediscutir decisão que manteve a sentença de primeiro grau, o que é
impossível na via estreita dos embargos de declaração. 

A esse respeito, o art. 1.022, do CPC, preceitua o seguinte:

“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.

Parágrafo único.  Considera-se omissa a decisão que:

I  -  deixe de se  manifestar  sobre tese  firmada em julgamento  de
casos  repetitivos  ou  em  incidente  de  assunção  de  competência
aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

À luz de tal raciocínio, diga-se que não se detecta defeito a ser
integrado no acórdão ora atacado, especialmente porquanto a lide fora dirimida com
a devida e suficiente fundamentação, não tendo sido contraditória em ponto algum.

Com efeito, vislumbra-se que o acórdão apreciou devidamente
toda a matéria sub examine, não merecendo qualquer retoque o julgado. 

Nesses  termos,  não  subsiste  qualquer  vício  a  ser  integrado,
consoante  corroboram  os  seguintes  excertos  da  decisão  embargada,  a  qual  bem



fundamentou  e  decidiu  o  feito,  com fulcro  na  mais  abalizada  Jurisprudência,  in
verbis:

“De  início,  compulsando  os  autos  e  analisando  a  casuística  em
desate,  cumpre  adiantar  que  o  recurso  apelatório  interposto  não
merece provimento, porquanto a sentença guerreada se apresenta
irretocável e isenta de vícios.

A esse respeito, faz-se fundamental destacar que a controvérsia ora
devolvida  ao  crivo  desta  instância  transita  em  redor  do  suposto
direito da autora, consumidora contratante de financiamento junto
ao banco recorrente, à devolução em dobro dos encargos incidentes
sobre  rubricas  contratuais  reconhecidas  como  abusivas  em
demanda  anterior,  transitada  em  julgado,  quais  sejam,
especificamente:  Serviços  de  Terceiros,  Tarifa  de  Abertura  de
Crédito e Tarifa de Avaliação.

À  luz  desse  substrato  fático  e  procedendo  ao  exame  das  razões
recursais,  claro  é  o  respaldo  que  assiste  a  pretensão  autoral
formulada,  notadamente porque,  em já tendo sido reconhecida a
ilegalidade  de  determinadas  tarifas  contratuais,  bem  assim
ordenada  a  restituição  dessas  cobranças,  mediante  provimento
judicial protegido sob o manto da coisa julgada, os juros reflexos
calculados  sobre  aquelas  se  reputam,  igual  e  inequivocamente,
reprováveis. 

Com efeito,  não custa reprisar o mais claro raciocínio perfilhado
pelo Código Civil de 2002,  em vigor,  segundo o qual o acessório
segue  o  principal.  Nesse  viés,  transcreva-se  o  que  preceitua  o
enunciado legal em menção:

Código Civil de 2002, Artigo 92. Principal é o bem que existe sobre
si,  abstrata  ou  concretamente;  acessório,  aquele  cuja  existência
supõe a do principal.

Em  outras  palavras,  frise-se  que,  restando  reconhecida  a
impossibilidade de cobrança de determinadas rubricas no negócio
jurídico  celebrado  entre  as  partes  em  litígio,  todas  as  cobranças
daquelas decorrentes,  assim como as incidentes sobre tais,  isto é
que  tenham  aquelas  por  base  de  cálculo,  serão,  igualmente,
indevidas, havendo que se determinar a devolução de valores, sob
pena de enriquecimento ilícito e de desvirtuamento da disciplina
atinente aos contratos e à proteção das relações de consumo.

Nesses termos, verte a mais abalizada Jurisprudência:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO.  CÉDULA DE  CRÉDITO  BANCÁRIO.  GARANTIA
DE  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  IMPUGNAÇÃO  AO



CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  REJEIÇÃO.  ALEGADO
EXCESSO  DE  EXECUÇÃO.  INCIDÊNCIA  DE  JUROS
REMUNERATÓRIOS  REFLEXOS  SOBRE  AS  TARIFAS
DECLARADAS ABUSIVAS PELA SENTENÇA. POSSIBILIDADE,
SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS QUE DEVEM SEGUIR A SORTE DO PRINCIPAL.
AUSÊNCIA  DE  OFENSA  À  COISA  JULGADA.  RECURSO
DESPROVIDO.  1.  (TJPR  -  AI:  14166284,  Rel.  HELDER  LUIS
HENRIQUE  TAGUCHI,  17/02/2016,  18ª  Câmara  Cível,  DJ:  1750
01/03/2016).

Nesse ensejo, quanto à repetição de indébito, é interessante anotar
que a corrente majoritária, adotada pelo STJ, considera o elemento
subjetivo da norma (Parágrafo único do art. 42, da Lei n° 8.078/90),
entendendo  que,  havendo  a  cobrança  indevida  por  parte  do
fornecedor,  este  só  deverá  devolver  o  excesso  em dobro  se  ficar
demonstrada a má-fé.

Corroborando tal entendimento, destaquem-se as ementas:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - CONTRATO
DE MÚTUO HABITACIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEU  PARCIAL  PROVIMENTO  AO  RECURSO  ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO  DO  MUTUÁRIO.  1.  Ocorrência  de  inovação
recursal quanto à tese de violação ao art. 273, do CPC. Ausência de
prequestionamento da matéria a atrair o óbice da Súmula 282, do
STF, por aplicação analógica. 2.  Inviável a verificação da existência
de  capitalização  de  juros,  pela  utilização  do  Sistema  Sacre.
Impossibilidade de reenfrentamento do acervo fático-probatório e
interpretação  de  cláusula  contratual  nesta  esfera  recursal
extraordinária. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. É assente na
jurisprudência  desta  Corte  Superior  a  impossibilidade  de
compensar os valores pagos a maior pelos mutuários com o saldo
devedor do financiamento imobiliário. Precedentes. 4. Repetição do
indébito  em dobro  somente  é  cabida,  quando verificada  a  cabal
existência de má-fé, o que não ocorre na hipótese. Inexistência de
indébito  a  ser  repetido  em  dobro,  mantendo-se  os  honorários
fixados pela instância ordinária. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  REsp  1088945/RS,  Rel.  Ministro  MARCO  BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 27/11/2012)(GRIFOS
PRÓPRIOS).

RECURSO  ESPECIAL  -  AÇÃO  ORDINÁRIA  (REVISÃO
CONTRATUAL  E  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO,  EM  DOBRO)  -
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -
DEFICIÊNCIA  DA  FUNDAMENTAÇÃO  -  INCIDÊNCIA  DO
ENUNCIADO  N.  284/STF  -  PRESCRIÇÃO  -  MATÉRIA  NÃO
SUSCITADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO E, POR ISSO, NÃO
DECIDIDA  NO  ACÓRDÃO  RECORRIDO  -  AUSÊNCIA  DE



PREQUESTIONAMENTO  -  REPETIÇÃO  EM  DOBRO  -
PRESSUPOSIÇÃO  DE  DEMONSTRAÇÃO  DE  MÁ-FÉ  -
NECESSIDADE  -  COBRANÇA  DE  ENCARGOS  REPUTADOS
INDEVIDOS  -  AFASTAMENTO  DA  PENALIDADE   -
NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. I -
A declaração de ilegalidade da cobrança de encargos insertos nas
cláusulas  contratuais,  ainda  que  importe  a  devolução  dos
respectivos valores, não enseja a repetição em dobro do indébito,
diante da inequívoca ausência de má-fé. Este entendimento estriba-
se  no argumento de que a  consecução dos  termos contratados,  a
considerar a obrigatoriedade que o contrato encerra, vinculando as
partes  contratantes,  não  revela  má-fé  do  fornecedor,  ainda,  que,
posteriormente,  reste  reconhecida  a  ilicitude  de  determinada
cláusula contratual; II - In casu, ao contrário do que restou decidido
pelo Tribunal  de origem,  não se constata sequer a ocorrência  de
distanciamento  dos  termos contratados  pela  empresa-construtora,
ora recorrente, por aplicar, como índice de correção monetária, a TR
(Taxa  Referencial),  em  substituição  à  UPDF's  (Unidade  de
Financiamento Padrão Diária), extinta em 1.7.1994. III - Inexistindo
cláusula  contratual  que  preceituasse  o  índice  substitutivo  (como
aduzido pelo Tribunal de origem, ressalte-se) e sendo este devido,
já que não se afigura escorreito, tampouco razoável, que a prestação
remanescesse  estática,  a  adoção  da  TR,  ainda  que  se  revelasse,
posteriormente,  descabida,  inocorrente  erro  grosseiro  e,  muito
menos, má-fé da contratante a supedanear a repetição dobrada; IV -
Recurso  Especial  parcialmente  provido.  (REsp  1060001/DF,  Rel.
Ministro  MASSAMI  UYEDA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
15/02/2011, DJe 24/02/2011)(GRIFOS PRÓPRIOS).

À  luz  desse  entendimento,  tenho  pela  condenação  do  ente
financeiro apelado à restituição em dobro do indébito, notadamente
porque  já  reconhecida,  nos  autos  da  ação  primeva,  a  má-fé  da
instituição  bancária.  Tal  é  o  que  se  dá,  pois,  em  tendo  a  coisa
julgada  se  formado  em  redor  da  discussão  relacionada  a  tal
elemento subjetivo, o mesmo restaria indiscutível na espécie.

Ante  todo  o  exposto,  nego  provimento  ao  recurso,  mantendo
incólumes todos os termos da sentença guerreada. 

A  esse  respeito,  vislumbra-se  que  o  acórdão  apreciou
devidamente toda a matéria sub examine, não merecendo qualquer retoque o julgado. 

Ressalte-se,  ainda, que o STJ  “tem entendimento pacífico de
que os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão
admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o
seu manejo (omissão,  obscuridade ou contradição)”(STJ -  EDcl  MS 10286 – Min.
Félix Fischer – S3 – DJ 26/06/2006 p. 114).



Em razão das considerações tecidas acima, rejeito os embargos
de declaração opostos.  

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos, nos
termos do voto do relator.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, Juiz de Direito Convocado, com jurisdição plena
para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, e o Exmo.
Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente a representante do Ministério Público,  na pessoa da
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 08 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 09 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


