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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 Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos do voto
do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 156.

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Olavo Cruz de Lira
contra  acórdão  que rejeitou  a  preliminar  e,  no  mérito,  negou  provimento  ao  apelo,
mantendo incólumes todos os exatos termos da sentença vergastada

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



Inconformada  com  parcela  do  provimento  a  quo,  recorre  o  autor
aduzindo, em breve síntese, omissão quanto a inversão do ônus da prova, aplicação do
CDC e regra de vedação à decisão surpresa.

Ao  final,  pugna  pelo  acolhimento  dos  embargos,  sanando  as
irregularidades apontadas.

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  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-se os autos e analisando-se a casuística
posta em deslinde, há de se adiantar que o presente recurso não
merece ser provido, porquanto a sentença se revela irretocável e em
conformidade com a Jurisprudência. 



Quanto  a  preliminar  de  nulidade  da  sentença,  não  merece
acolhimento.

O nobre causídico da parte apelante deve, ou pelo menos deveria
saber,  que por se tratar de contrato de cartão de crédito,  a parte
promovente recebe sua fatura mensal, onde consta as taxas de juros
mensal e anual.

Ademais, é obrigação do polo autoral juntar com a petição inicial
todos  os  documentos  necessários  à  elucidação  da  controvérsia,
inclusive as faturas mensais, o que não realizou.

Sendo assim, rejeito a preliminar.

Quanto  ao  mérito,  salutar  o  destaque  de  que  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”1.

À luz desse raciocínio e avançando ao exame da capitalização de
juros (anatocismo), frise-se que o Superior Tribunal de Justiça tem
entendido  que  nas  operações  realizadas  pelas  instituições
financeiras  esta  é  permitida  na  periodicidade  mensal  quando
pactuada, desde que celebradas a partir da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17 (31.3.00), consoante se denota nos seguintes
precedentes:

“Nos contratos  bancários  firmados  posteriormente  à  entrada  em
vigor  da MP n.  1.963-17/2000,  reeditada  sob o  n.  2.170-36/2001,  é
lícita a capitalização mensal dos juros,  desde que expressamente
prevista no ajuste.4”

“A  capitalização  dos  juros  em  periodicidade  mensal  é  admitida
para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP nº
1.963-17/2000), desde que pactuada.5” 

In casu, depreende-se que as partes celebraram o contrato de cartão
de crédito no ano de 2007, isto é, anos após a edição da Medida



Provisória n. 1.963-17, de forma que o presente pacto se enquadra
perfeitamente na disciplina dos juros capitalizados.

Analisando as  cláusulas  contratuais,  verifico  que a  capitalização
mensal dos juros foi expressamente pactuada, conforme se verifica
nas faturas mensais do cartão de crédito e, intencionalmente, não
juntadas pela parte autora, ora apelante.

Cediço  que  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  exige  que  as
cláusulas contratuais estejam expressas de forma clara e ostensiva,
devendo  serem,  pois,  plenamente  compreensíveis.  No  caso
concreto, a exposição numérica entre as taxas são dotadas de clareza
e precisão para aferir a periodicidade da capitalização dos juros,
pois a taxa anual é bastante superior ao duodécuplo da mensal.

Neste  particular,  o STJ,  em recente julgado,  seguindo o rito dos
recursos  repetitivos  (art.  543  –  C,  CPC),  firmado  pela  2ª  Seção,
sedimentou que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO  BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  TAXAS  MENSAL  E  ANUAL
EXPRESSAMENTE  CONTRATADAS.  LEGALIDADE.  1.  No
julgamento do Recurso Especial 973.827, jugado segundo o rito dos
recursos  repetitivos,  foram firmadas,  pela  2ª  Seção,  as  seguintes
teses  para  os  efeitos  do  art.  543-C  do  CPC:  -  "É  permitida  a
capitalização  de  juros  com  periodicidade  inferior  a  um  ano  em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que  expressamente  pactuada.  "  -  "A  capitalização  dos  juros  em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa
e  clara.  A  previsão  no  contrato  bancário  de  taxa  de  juros  anual
superior  ao  duodécuplo  da  mensal  é  suficiente  para  permitir  a
cobrança  da  taxa  efetiva  anual  contratada".  2.  Hipótese  em  que
foram expressamente pactuadas as taxas de juros mensal e anual,
cuja observância, não havendo prova de abusividade, é de rigor. 3.
Agravo regimental provido.6”  

Por conseguinte, considerando que os autos noticiam a existência
de  que o  contrato  foi  celebrado  sob a  égide  da  referida  norma,
entendo cabível a incidência de capitalização mensal de juros nos



termos em que foi pactuada.

Nos juros remuneratórios, a abusividade de sua pactuação deve ser
cabalmente  demonstrada  em  cada  caso,  com  a  comprovação  do
desequilíbrio  contratual  ou  de  lucros  excessivos,  sendo
insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de
haver estabilidade inflacionária no período7.

Assim, à instituição financeira é lícito cobrar juros acima da taxa
legal,  não lhe sendo aplicada a Lei de Usura,  consoante pacífico
entendimento jurisprudencial, inclusive mediante a Súmula nº 596
do Supremo Tribunal Federal.

STF, Súmula n. 596 -  As disposições do Decreto nº 22.626/1933 não
se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações  realizadas  por  instituições  públicas  ou  privadas,  que
integram o sistema financeiro nacional.

Sobre o tema, confiram-se os precedentes:

Para  se  limitar  a  taxa  de  juros  remuneratórios  à  taxa  média  de
mercado  é  necessário,  em  cada  caso,  a  demonstração  de
abusividade da pactuação.2

Os  juros  remuneratórios  incidem  à  taxa  média  de  mercado  em
operações  da  espécie,  apurados  pelo  Banco  Central  do  Brasil,
quando  verificada  pelo  Tribunal  de  origem  a  abusividade  do
percentual contratado ou a ausência de contratação expressa.3

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
PROCESSUAL  CIVIL.  CONTRATO BANCÁRIO.  REVISIONAL.
VIOLAÇÃO  AO  ART.  535,  II,  DO  CPC.  INOCORRÊNCIA.
LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA
DO  MERCADO.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE.
POSSIBILIDADE  DE  CONTROLE  E  REVISÃO,  PELO  PODER
JUDICIÁRIO, EM CADA CASO, DE EVENTUAL ABUSIVIDADE.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  AUSÊNCIA  DE  PACTUAÇÃO.
REEXAME  DE  PROVAS.  INTERPRETAÇÃO  DE  CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.  SÚMULAS  5  E  7  DESTA  CORTE.  1.  Decisão
agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.4

Disso  se  extrai,  inegavelmente,  que  os  juros  remuneratórios
incidentes na conjuntura em deslinde se revelam razoáveis, isto é,
em torno da taxa média de mercado informada pelo Banco Central
do Brasil. Nesse sentido, frise-se que o simples fato de ser superior



à  média  de  mercado,  por  si  só,  não  se  presta  a  demonstrar  a
abusividade  da  pactuação  dos  juros.  Em  outras  palavras,  a
diferença  a  maior  entre  os  juros  convencionados  e  a  média
mercadológica  deve  ser  relevante,  isto  é,  muito  significativa,  a
ponto de causar sérios prejuízos ao consumidor.

Neste sentido, traçando parâmetros para a constatação do caráter
reprovável da taxa anual dos juros remuneratórios, o Colendo STJ
consagrou que “[...] não basta o fato de a taxa contratada suplantar
a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir
daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora
da limitação judicial,  só emergirá quando o percentual avençado
exacerbar uma vez e meia ao dobro ou ao triplo da taxa média de
mercado”5.

Assim,  evidente  a  inocorrência  da  abusividade  da  taxa  de  juros
remuneratórios  contratada,  de  forma  que  a  solução  que  melhor
resguarda os interesses de ambos os litigantes é a manutenção da
taxa de juros avençada no contrato, que garante, a um só tempo, o
respeito  ao  consumidor  e  a  rentabilidade  razoável  à  instituição
bancária,  livrando-a da limitação de 12% a.a.  (doze por cento ao
ano). 

À luz  disso,  ante  a  falta  de verificação  de  quaisquer  dos  vícios
apontados pelo consumidor no contrato em comento, não subsiste
o direito do mesmo ao ressarcimento de qualquer valor contratual
por  si  adimplido,  restando  claramente  prejudicado,
consequentemente, o pleito de repetição do indébito.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento
ao apelo, mantendo incólumes todos os exatos termos da sentença
vergastada. É como voto.”

A esse respeito, frise-se que o acórdão apreciou devidamente toda a
matéria, 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 Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça



do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos, 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


