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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO,  OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO  E  ERRO  MATERIAL.  DESCABIMENTO
DA MERA REDISCUSSÃO. 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 Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl.
324.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  embargos  de  declaração  opostos  por  Banco
Volkswagen S/A contra  acórdão  (fls.  305/311)  que  julgou  pelo  desprovimento  do
recurso apelatório manejado pelo ora embargante. 

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



Irresignado  com o  provimento  in  questo,  o  embargante  opôs
recurso  de  integração,  alegando  omissão  no  dispositivo  do  acórdão  quanto  à
suspensão dos autos. Assevera que o julgado fora omisso em relação à apreciação das
razões apontadas pelo embargante em sua defesa, razões que justificam a cobrança
da tarifa a título de serviços prestados.

Aduz,  ainda,  a  impossibilidade  da  restituição  da  tarifa  de
cadastro.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para reformar a
decisão e reconhecer a ocorrência de omissão, procedendo com a devida suspensão
do processo.

É o relatório que se revela essencial.

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 acórdão, o que é impossível na via estreita dos embargos de
declaração. A esse respeito, o artigo 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 omissa em ponto algum.

Com efeito, vislumbra-se que o acórdão apreciara toda a matéria
posta à análise, mormente ao se considerar que a matéria ventilada nos aclaratórios fora
devidamente analisada e motivadamente refutada no acórdão. Neste particular,  tenho
que não subsiste qualquer vício a ser integrado, merecendo destaque, consequentemente,
excertos da decisão ora embargada, a qual bem fundamentou e decidiu o feito, inclusive
com fulcro na abalizada Jurisprudência:



“Colhe-se dos autos que o promovente ajuizou a demanda sob
exame,  objetivando a  revisão  de  contrato  de  financiamento
realizado junto  ao Banco Volkswagen  S/A, com a devolução
em dobro dos valores pagos indevidamente.

O processo teve seu trâmite regular sobrevindo a sentença ora
guerreada,  que,  conforme  relatado,  julgou  procedente,  em
parte,  a  demanda.  É  contra  esta  decisão  que  se  insurge  a
instituição financeira.

Vale ressaltar que a alegação de que os valores cobrados são
legais, pois foram previamente pactuados pela parte autora e
o  banco,  mediante  contrato,  devendo  ser  cumprido  o
acordado, em respeito aos princípios do pacta sunt servanda e
da  segurança  jurídica,  não  implica  na  impossibilidade  de
revisão  do  contrato,  porquanto  o  pleito  está  embasado  em
dispositivos  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  que
possibilitam anulação de cláusulas contratuais abusivas.

Nessa  ordem,  se  as  cláusulas  contratuais  não  se  coadunam
com  o  CDC,  poderão  ser  anuladas,  a  depender  da
comprovação  dos  argumentos,  inclusive  quanto  ao  prévio
conhecimento do conteúdo, sendo esta uma das hipóteses em
que se admite anulação de cláusulas do contrato.

É  sabido  que  o  contrato  faz  lei  entre  as  partes,  posto  que
legalmente pactuado. Contudo, mesmo aderindo ao contrato
bancário,  não  há  qualquer  empecilho  para  a  parte
consumidora rever suas cláusulas, mormente quando se trata
de contrato de adesão, em que as disposições negociais são
criadas unilateralmente. Nesse sentido, já se decidiu:

“O princípio do  pacta sunt servanda não é absoluto, devendo ser
interpretado de forma relativa, em virtude do caráter público das
normas tidas  por  violadas  no contrato,  em especial  o  Código de
Defesa do Consumidor, o que possibilita a revisão do contrato.2” 

A esse respeito, importante destacar que o ora apelante aforou
a  presente  demanda  objetivando  a  revisão  das  cláusulas
referentes  a  contrato  de  empréstimo  bancário  firmado  em
dezembro de 2010.

Quanto ao argumento da legalidade da cobrança da Tarifa de

2 TJMS - AC 2010.012828-2 – Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva  - Publicação: 19/05/2010.



Abertura  de  Crédito,  entendo que não  merece  prosperar.  É
que o STJ, por ocasião do exame do Resp  1.255.573/RS, que
tramitou segundo o rito dos recurso repetitivos,  decidiu pela
legitimidade da cobrança das tarifas TAC e TEC nos contratos
celebrados até o dia 30 de abril de 2008. 

Para clarificação da matéria, trago à colação o seguinte arresto:

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.  […]  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
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”  (REsp  1255573/RS,  Rel.
Ministra  MARIA ISABEL GALLOTTI,  SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Portanto,  em  sede  de  cobrança  das  tarifas  de  abertura  de



crédito,  resta  evidenciada  a  sua  ilegalidade,  em  face  da
vigência  da  Resolução  CMN  2.303/1996,  que  autorizava  a
cobrança das tarifas referidas, até o dia 30 de Abril de 2008,
quando fora revogada pelas resoluções CMN 3.518/2008 e pela
3.693/2009, e consequentemente, proibida a cobrança de TAC e
TEC, respectivamente. 

Dito isto, examinando o caso concreto, como o contrato fora
celebrado no dia 23 de dezembro de 2010, há, realmente, que
se  falar  em  nulidade  da  cobrança  e  devolução  do  valor
cobrado irregularmente, qual seja, R$ 800,00 (oitocentos reais).

No que pertine  às  Tarifas  de  “Serviços  Prestados”,  adianto
que não assiste sorte ao banco promovido, ora apelante. Tal é
o  que  ocorre  uma  vez  que,  nos  precisos  termos  do
ordenamento  pátrio,  essa  rubrica se  apresenta  reprovável,
tendo em vista, sobretudo, serem conexas a serviços essenciais
e  inerentes  à  própria  atividade  bancária,  não  podendo  ser
repassada ao consumidor.

Com efeito, frise-se que a  instituição financeira apelante, ao
realizar  operações  de  crédito,  já  é  remunerada  pelos  juros
contratuais envolvidos no contrato, que, além da remuneração
do capital emprestado, já absorvem, em tese,  os respectivos
custos operacionais com a captação de recursos. 

Percebe-se,  destarte,  que  o  referido  encargo  tem  por  única
finalidade cobrir custos de atividades de interesse exclusivo
da instituição financeira,  razão pela qual se mostra abusivo
seu  repasse  ao  consumidor,  o  que  desequilibra  a  relação
contratual e onera ainda mais o contrato avençado.

Nessa  linha,  colaciono  os  seguintes  julgados  desta  Corte,
infra:

APELAÇÕES CÍVEIS -  AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
CLÁUSULA  ABUSIVA  -  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO  -
COBRANÇA  INDEVIDA  DE  ENCARGOS  -  SENTENÇA  PELA
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO  -  RECURSOS
APRESENTADOS  -  RESTITUIÇÃO  NA  FORMA  SIMPLES  -
INCIDÊNCIA  DE  JUROS  PROPORCIONAIS  -  NEGATIVA  DE
MULTA  DE  MORA  DE  2  por  cento  -  MAJORAÇÃO  DOS
HONORÁRIOS  -  PROVIMENTO  PARCIAL  DO  PRIMEIRO
APELO E DESPROVIMENTO DO SEGUNDO APELO. - Tarifa de
contratação,  tarifa  de  inclusão  de  gravame,  ressarcimento  de
despesas  de  promotora  de  vendas,  ressarcimento  de  serviços  de



terceiros  e  tarifa  de  cobrança  bancária  ferem o  CDC,  ainda  que
previstas  expressamente  no  contrato,  porque  constituem
transferência ao consumidor de custos inerentes à própria atividade
da instituição financeira,  os quais não guardam qualquer relação
com a  outorga  do crédito  e,  por  isso,  não  podem  ser  admitidas.
(TJPB  –  Apelações  01820100021098001  -  1  CAMARA  CIVEL  –
Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS - 09-04-2013).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.  APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE
REVISÃO  DE  CONTRATO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO
PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  APLICAÇÃO  DAS  NORMAS
CONSUMERISTAS.  PRINCÍPIO  DA  VULNERABILIDADE  DO
CONSUMIDOR. PRESUNÇÃO JURIS ET DE JURE. CONTRATO
DE  ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL.  VERIFICAÇÃO.  COBRANÇA  DE  TARIFA  DE
ABERTURA  DE  CRÉDITO.  LEGALIDADE  CONDICIONADA.
PRECEDENTE DO STJ. COBRANÇA EXAGERADA. EXISTÊNCIA
DE  ABUSIVIDADE.  SERVIÇOS  BANCÁRIOS.  TARIFA  DE
AVALIAÇÃO  DE  BENS.  GRAVAME  ELETRÔNICO.
ILEGALIDADE.  DEVOLUÇÃO  DOS  VALORES  EM  DOBRO.
APURAÇÃO  EM  LIQUIDAÇÃO  DE  SENTENÇA.
MANUTENÇÃO DA  SENTENÇA.  RECURSO DESPROVIDO.  O
princípio  norteador  estampado  na  Ciência  Consumerista  é  a
vulnerabilidade  do  consumidor,  reconhecido,  de  acordo  com  o
CDC¹,  com  presunção  absoluta.  Com  a  demonstração  cabal  de
vantagem  exagerada  por  parte  do  agente  financeiro,  pode-se
concluir, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, que
as Tarifas de Abertura de Crédito e de Emissão de Carnê são tidas
por ilegais e abusivas. No tocante aos Ressarcimentos de Serviços
de Terceiros ou bancários e Tarifa de Avaliação de Bens , entendo,
por outro lado, que os valores cobrados devem ser devolvidos, pois,
trata-se, em verdade, de valores embutidos no contrato, os quais as
financeiras  repassam  às  revendedoras  pela  intermediação  do
contrato  realizado,  frise-se,  ainda,  que  as  referidas  quantias  são
geralmente  diluídas  nas  parcelas  sem  a  dis  [...].  (TJPB  -
20020090402765001 - S1 – Rel. DESª MARIA DE FÁTIMA MORAES
B. CAVALCANTI, 29-01-2013).

Concluindo  pelos  excessos  praticados  quanto  aos  “serviços
prestados”,  pois,  há  de  se  destacar  que  a  devolução  do
indébito  é  medida imperiosa,  tal  como decidido pelo Juízo
singular, evitando o enriquecimento ilícito do banco.

Por  fim,  vale  ressaltar  que  a  condenação  em  sucumbência
recíproca  deve  ser  mantida,  uma  vez  que  não  houve
modificação na sentença de primeiro grau a justificar que as
despesas sejam pagas integralmente pela apelada.



Em razão disso,  nego provimento ao recurso apelatório,  para
manter incólume a decisão recorrida. ”.

Exsurge, pois, de seu exame, que a decisão enfrentara a lide sob
todos  os  aspectos,  dando-lhe  a  solução  que  a  jurisprudência  tem  apontado,  não
havendo omissão no julgado, o que desautoriza o acolhimento dos aclaratórios. 

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 no MS 10286 / DF –
Rel. Min. Félix Fischer – S3 – Terceira Seção - DJ 26/06/2006 p. 114).

Outrossim, veja-se a seguinte ementa:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DOS
VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE
DA PRETENSÃO. FINALIDADE INCOMPATÍVEL COM A
NATUREZA DO RECURSO. APLICAÇÃO DO DIREITO À
ESPÉCIE.  PREQUESTIONAMENTO.  MITIGAÇÃO.  1.  Os
embargos  de  declaração,  cujos  pressupostos  estão
relacionados no art. 535 do Código de Processo Civil, visam a
eliminar  contradição  ou  obscuridade,  ou  suprir  omissão  a
respeito  de  questão  jurídica  de  especial  relevância  para  o
desate  da  lide.  Ausentes  essas  hipóteses,  não  há  como
prosperar irresignação recursal. 2. (...) 3. O reexame de matéria
já  decidida  com  a  simples  intenção  de  propiciar  efeitos
infringentes  ao  decisum  impugnado  é  incompatível  com  a
função integrativa dos embargos declaratórios. 4.  Embargos
de declaração rejeitados.” (STJ – Edcl no Resp 592839/RS –
Min. João Otavio de Noronha T4 – Dj 08/03/2010)

Assim, arremato que, se a decisão envereda por interpretação
equivocada  ou  que  contraria  os  argumentos  da  recorrente,  não  há  se  falar  em
omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em acolhimento dos embargos.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que “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.”(STJ -  EDcl  no MS 13692 /  DF – Rel.  Min.
Benedito Gonçalves – S1 – DJe 15/09/2009).

Por fim, vale salientar que o presente caso não se encaixa na
previsão de suspensão determinada pelo STJ, uma vez que as verbas discutidas no
caso em tela não fazem parte da determinação do STJ. 



Nesses termos, voto pela rejeição dos embargos de declaração.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade,  rejeitar  os  embargos  de
declaração, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Exmo. Dr. Amadeus Lopes Ferreira,
Promotor de Justiça Convocado.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de março de 2018.

João Pessoa, 26 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


