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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  TENTATIVA  DE
REDISCUTIR MATÉRIA ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO  CONFIGURAÇÃO  DE  HIPÓTESE  A  ENSEJAR
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJEIÇÃO.

Conforme proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, “os
embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado”.1

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Gilvan Porto
Medeiros em face do acórdão de fls.  141/144,  que,  nos autos  da Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo ora embargante em
desfavor de Duarte e Medeiros Ltda – ME, deu provimento parcial ao apelo do
autor/embargante, para, reconhecendo a legitimidade passiva da promovida,
reformar  a  sentença  que  extinguiu  o  feito  sem  resolução  do  mérito,  por
ilegitimidade passiva ad causam; e passando diretamente ao exame mérito, por
estar a causa madura para julgamento, extinguiu o processo, com resolução do
mérito, julgando improcedentes os pleitos exordiais.

1 STJ - AgRg no AREsp 560.847/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 
26/05/2015.
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Nos presentes embargos, o autor/embargante aduz que, ao julgar
improcedente o pleito exordial, o órgão julgador “não considerou o depoimento
prestado pelo autor em audiência, o qual afirmou que nunca forneceu o cartão
a  terceiros  e  quando  fez  o  saque  a  lotérica  não  exigiu  documento  de
identificação” (fl. 147).

Sustenta o embargante que, diante das evidências dos autos (não
consideradas no julgamento, em afronta aos princípios do contraditório e da
ampla defesa), resta configurada a responsabilidade do promovido pelo mau
serviço prestado, o que conduz ao dever de indenizar, ensejando o acolhimento
dos embargos, com o julgamento de procedência do pleito inaugural.

Não houve contrarrazões.

VOTO

Verifica-se  dos  autos  que  o  promovente/embargante  ajuizou  a
presente  demanda  pretendendo  ser  indenizado  material  e  moralmente  em
virtude de saques,  não autorizados,  efetuados em sua conta poupança,  na
casa lotérica ora promovida.

Na sentença vergastada, o magistrado a quo extinguiu o feito sem
resolução do mérito, sob o fundamento de que “o gerenciamento sobre a conta
poupança, cuja titularidade é do autor, pertence à Caixa Econômica Federal,
empresa pública da União, de modo que cabe unicamente a essa instituição
financeira responder por eventuais danos causados ao consumidor advindos
da má prestação dos seus serviços bancários” (fl. 103).

O autor interpôs recurso apelatório e, no acórdão ora embargado,
esta  Egrégia  Câmara  lhe  deu  provimento  parcial,  para  reconhecer  a
legitimidade  passiva  da  promovida,  sob  o  fundamento  de  que  resta
incontroverso que os “saques” impugnados nesta ação ocorreram dentro da
lotérica  promovida  e,  de  acordo  com  a  jurisprudência  do  STJ,  a  Caixa
Econômica  Federal  não  responde  por  atos  praticados  no  interior  dos
estabelecimentos lotéricos.

Passando diretamente ao julgamento do mérito da demanda – por
se encontrar madura para o julgamento – o órgão julgador, também no aresto
ora  embargado,  extinguiu  o  processo,  com  resolução  do  mérito,  julgando
improcedentes os pleitos exordiais.

Nos presentes embargos, o autor/embargante aduz que “a ofensa
ao contraditório se aponta na medida em que  não se considerou o depoimento
prestado pelo autor em audiência, o qual afirmou que nunca forneceu o cartão
a terceiros e que fez o saque, a lotérica não exigiu documento de identificação”
(fl. 146v).

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Sustenta, ademais, que “pelos extratos apresentados junto com a
peça exordial verifica-se que os saques indevidos foram todos realizados nas
instalações  da  referida  Casa  Lotérica,  ora  ré,  o  que  se  constata  a
responsabilidade desta” (fl. 146v).

Argumenta, assim, que “resta demonstrada a responsabilidade da
Promovida  pelos  danos  ocasionados  ao  autor  em  virtude  da  falta  de
procedimento  do  estabelecimento  réu,  que  não  se  cercou  dos  cuidados
necessários  para  evitar  que  terceiros  fraudadores  se  beneficiassem  das
quantias destinadas ao autor, bastando a simples conferência dos documentos
da pessoa que se apresentou na Caixa para os saques” (fl. 146).

Da leitura do acórdão embargado, denota-se, no entanto, que a
matéria restou devidamente abordada, muito embora tenha o órgão julgador
decidido em sentido contrário à pretensão do autor/embargante.

Restou suficientemente fundamentado no aresto que a pretensão
autoral  não  merece  guarida  porque  o  evento  danoso  ocorreu  por  culpa
exclusiva da vítima, que falhou no dever de guarda do cartão magnético e da
respectiva senha pessoal  e  secreta,  não havendo que se falar  em vício na
prestação do serviço por parte da promovida, mormente por inexistir alegação
ou  indício  de  que  o  eventual  furto  do  cartão  tenha  acontecido  dentro  do
estabelecimento lotérico. Eis, a título de ilustração, trechos do aresto:

“É bem verdade que, por se tratar de relação de consumo, é
aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, o
que traz à tona a responsabilidade objetiva (independente
de culpa) dos fornecedores de serviço, nos termos do art.
14, caput, do aludido diploma:

Art.  14. O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação  dos  danos  causados  aos  consumidores  por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos. (grifei).

Ocorre que o §3º do próprio art. 14, CDC, elenca algumas
situações  excludentes  de  responsabilidade  dos
fornecedores de serviços, valendo destacar a do inciso II:

Art. 14. (acima transcrito)
§ 3°. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar: 
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

In  casu,  compreendo  que  está  caracterizada  a  culpa
exclusiva do consumidor,  o que afasta a responsabilidade
dos promovidos/apelados.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
3



Embargos de Declaração nº 0000819-38.2014.815.0911

Isso  porque,  como  os  saques  ocorridos  na  presente
demanda ocorreram através de cartão magnético, para cuja
utilização era  necessária  a  inserção  de  senha  pessoal e
secreta, há de se considerar, na linha de jurisprudência do
STJ, que a parte falhou no seu dever de guarda, mormente
porque não existe qualquer alegação ou indício de que o
cartão  tenha  sido  furtado  no  interior  do
estabelecimento/promovido. 

Sobre a inexistência de falha na prestação de serviços em
hipótese como a dos autos, proclama o STJ:

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  SAQUES  REALIZADOS  POR  TERCEIRO
MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE  SENHA  PESSOAL. FALHA
NA  PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA.  [...]
1.  A Corte  de  origem,  mediante  o  exame  dos  elementos
informativos dos autos, entendeu que não ficou configurada
a  responsabilidade  civil  da  instituição  financeira  pelos
saques  realizados  por  terceiro  na  conta  da  agravante
utilizando a senha pessoal da cliente, uma vez que o furto
do cartão não ocorreu em suas dependências e não ficou
comprovada a alegada troca do seu cartão por funcionária
da agravada.
2.  Infirmar  as  conclusões  do  julgado,  para  reconhecer  a
deficiência no dever de segurança, a fim de caracterizar a
falha na prestação do serviço,  demandaria o revolvimento
do  suporte  fático-probatório  dos  autos,   o  que  encontra
vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.2

Vale  ressaltar  que,  in  casu,  os  saques questionados pelo
autor foram efetuados entre 23/11/2012 e 11/07/2013, isto é,
a  utilização indevida do cartão perdurou por  cerca de 08
(oito) meses, sem que a parte se desse conta do ocorrido e
tomasse as providências necessárias para estancar o dano,
o  que,  também  sob  esse  aspecto,  demostra
culpa/negligência do consumidor.

Com  efeito,  diante  da  inexistência,  no  presente  caso,  de
vício na prestação dos serviços, mas sim de culpa exclusiva
da vítima, que falhou no seu dever de guarda do cartão e da
respectiva senha, não há que se falar em dever de indenizar
por parte do promovido, o que impõe a improcedência dos
pleitos exordiais.” (fl. 143/144).

Destarte, tendo ou não a parte concordado com o veredicto, o fato
é que o órgão julgador decidiu fundamentadamente a causa, de acordo com os

2 STJ -  AgInt no AREsp 749.081/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe
10/10/2016.
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elementos  constantes  nos  autos,  não  havendo  que  se  falar  em afronta  ao
contraditório  ou  à  ampla  defesa  simplesmente  porque  o  julgamento  foi
desfavorável ao embargante.

Ressalte-se que não se mostra viável a rediscussão do julgado,
em sede de embargos de declaração, conforme posicionamento difundido na
jurisprudência pátria:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.  AUSÊNCIA.
PRETENSÃO  DE  REJULGAMENTO  DA  CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. [...]. DECISÃO MANTIDA.
[…]  2.  Os  embargos  de  declaração  não  se  prestam  à
manifestação  de  inconformismo  ou  à  rediscussão  do
julgado. […].3

Portanto,  inexistindo  no  decisum embargado  omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, devem ser rejeitados os embargos. 

Face  ao  exposto,  REJEITO os  presentes  embargos  de
declaração.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes  Bezerra  Cavalcanti),  o  Exmº.  Des.  José  Ricardo  Porto  e  o  Des.
Leandro dos Santos. Presente à sessão o Exmº.  Dr.Herbert Douglas Targino,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 29 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/07

3 STJ - AgRg no AREsp 560.847/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe
26/05/2015.
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