
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 2001325-31.2013.815.0000
Origem : 10ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Embargante : Banco Bradesco S/A
Advogados : Luiz Rodrigues Wambier e outros
Embargado : Ministério Público do Estado da Paraíba

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.  DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  GREVE.
PARALISAÇÃO  DAS  ATIVIDADES  BANCÁRIAS.
LIMINAR  CONCEDIDA  PARCIALMENTE  E
MANTIDA  NESTA  INSTÂNCIA  RECURSAL.
IRRESIGNAÇÃO  DO  AGRAVANTE.  PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA NO
DECISUM HOSTILIZADO.  VIA  INIDÔNEA.
JULGADOR.  FUNDAMENTAÇÃO.  AUTONOMIA.
OMISSÃO.  VÍCIO  NÃO  CARACTERIZADO.
REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos  de obscuridade,  contradição ou omissão,
não se prestando ao reexame do julgado e inexistindo
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.
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- Se a parte dissente dos fundamentos narrados no
decisum combatido,  deve  ela  valer-se  do  recurso
adequado  para  impugná-lo,  não  se  prestando  os
embargos declaratórios para tal desiderato.

-  Tendo  em  vista  a  inexistência  de  omissão  no
decisório  impugnado,  não  merece  acolhimento  o
reclamo  atinente  ao  prequestionamento,  eis  que,
mesmo para fins de acesso às instâncias superiores, a
sua finalidade vincula-se  ao  preenchimento de  um
dos pressupostos específicos.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a  Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  os  embargos  de
declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO, fls.
255/262, opostos por  Banco Bradesco S/A contra  acórdão, fls.  207/219, que negou
provimento ao  Agravo de Instrumento, fls.  02/26, interposto pelo ora embargante,
Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado da Paraíba

Em suas razões, sob a alcunha de omissão, requer a
integração  do  julgado,  uma  vez  que  este  não  atentou  para  o  fato  de  terem  os
consumidores,  durante  a  greve  dos  bancários,  inúmeras  formas  de  pagar  suas
contas,  não  devendo  arcar  com tal  desídia,  citando  a  internet,  como  exemplo.  A
respeito do cheque, defende a existência de regras próprias do Banco Central  do
Brasil,  as  quais  apresentam regulamentação mediante  a  Circular  nº  3.226/2004,  a
Circular nº 3.532/2011, a Circular nº 3.535/2011 e do Manual do COMPE, eximindo a
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obrigação  do  banco.  Eventualmente,  argumenta  que  as  possíveis  negativações
referem-se “as obrigações vencidas e inadimplidas antes do período da greve”. Por
fim, postula o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: arts. 461, §§ 4º e
6º;  644,  e  663,  todos  do  Código  de  Processo  Civil;  Lei  nº  4.595/96,  e  Circulares
3226/04, 3532/11 e 3535/11, estas do Banco Central do Brasil.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Registre-se, sem mais tardança, que os declaratórios
não merecem acolhimento, pois o acórdão atacado não carrega qualquer vício.

Em  conformidade  com  a  sistemática  recursal
estabelecida pelo art. 535, do  Código de Processo Civil, os embargos de declaração
somente  são  cabíveis  quando  “houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,  obscuridade,
contradição”  ou  “for  omitido  ponto  sobre  o  qual  devia  pronunciar-se  o  Juiz  ou
Tribunal”.

Partindo desse delineamento normativo, em paralelo
com o contido no pronunciamento ora fustigado, verifica-se, de forma cristalina, não
padecer de nenhuma omissão relativamente aos pontos levantados pelo recorrente
no agravo de instrumento por si interposto.

A  omissão,  que  enseja  a  interposição  deste
expediente,  nos  moldes  da  doutrina  de  Nelson  Nery  Junior  e  Rosa  Maria  de
Andrade Nery, “é a que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-
se pronunciado, quer por que a parte expressamente o requereu,  quer por que a
matéria é de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la  ex officio” (In. Código de
Processo Civil Comentado, 10ª ed., RT, p. 1116).

Em  específico,  o  Banco  Bradesco  S/A  aduz  que  o
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decisum impugnado  restou  silente  quanto  às  possibilidades  de  pagamento  pelo
consumidor, por exemplo, via internet, bem como o regramento do Banco Central do
Brasil  acerca  da  compensação  de  cheques  e  a  cobrança  de  taxa  pela  respectiva
devolução. Asseverando, em eventualidade, que as possíveis negativações referem-
se “as obrigações vencidas e inadimplidas antes do período da greve”

Pelo  teor  do  pronunciamento  judicial,  infere-se  a
devida abordagem dos  primeiros temas, objeto de insurreição. Mas, para que não
remanesça qualquer dúvida a respeito, colaciono excertos no intento de comprovar
tal afirmativa, com fundamentação exarada nos moldes do entendido pela relatoria e
não como requer a instituição financeira:

(…) A decisão permanece indene por seus próprios
fundamentos,  conquanto  atendeu  aos  anseios  dos
consumidores  que  se  encontraram  lesados  pelo
movimento  paredista  o  qual  não  deram  causa,  e,
apesar de existirem outras formas de pagamento, via
internet,  por  exemplo,  nem  todos  os  clientes  têm
acesso a tal meio. 
Com efeito, entre os direitos básicos do consumidor,
elencados  no  art.  6º,  X,  da  respectiva  Codificação,
encontra-se  “a  adequada  e  eficaz  prestação  dos
serviços públicos em geral”.
Nesse  caminhar,  calha  registrar  a  responsabilidade
da instituição financeira com os prejuízos decorrentes
da multicitada greve, com a aplicação do art. 393, do
Código Civil, cuja transcrição não se dispensa:
Art.  393.  O  devedor  não  responde  pelos  prejuízos
resultantes  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  se
expressamente  não  se  houver  por  eles
responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior
verifica-se  no  fato  necessário,  cujos  efeitos  não  era
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possível evitar ou impedir.Melhor sorte não assiste ao inconformado ao alegar a
a irresponsabilidade,  no episódio, pela cobrança de
encargo do qual  não é  beneficiário,  tampouco pela
compensação de cheques e a cobrança de taxas por
sua devolução.
Nesse  caminhar,  mostram-se  elucidativas  as
argumentações do  Ministério Público estadual, em
sede  de  contrarrazões,  ao  consignar  a
responsabilidade  das  instituições  financeiras  pela
cobrança  excessiva  aos  clientes  em que não deram
ensejo  à  paralisação.  Ao  contrário,  restou
configurado,  no  feito,  a  má-prestação  nos  serviços
bancários, implicando na adoção dos arts. 14 e 20, do
Código de Defesa do Consumidor:
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.
§  1°  O serviço  é  defeituoso  quando não  fornece  a
segurança  que  o  consumidor  dele  pode  esperar,
levando-se  em  consideração  as  circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III - a época em que foi fornecido.
§  2º  O  serviço  não  é  considerado  defeituoso  pela
adoção de novas técnicas.
§  3°  O  fornecedor  de  serviços  só  não  será
responsabilizado quando provar:
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I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
§  4°  A  responsabilidade  pessoal  dos  profissionais
liberais será apurada mediante a verificação de culpa.
E, 
Art.  20. O  fornecedor  de  serviços  responde  pelos
vícios  de  qualidade  que  os  tornem  impróprios  ao
consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por
aqueles  decorrentes  da  disparidade  com  as
indicações  constantes  da  oferta  ou  mensagem
publicitária,  podendo  o  consumidor  exigir,
alternativamente e à sua escolha:
I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e
quando cabível;
II  -  a  restituição  imediata  da  quantia  paga,
monetariamente  atualizada,  sem  prejuízo  de
eventuais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço.
§ 1° A reexecução dos serviços poderá ser confiada a
terceiros devidamente capacitados, por conta e risco
do fornecedor.
§  2°  São  impróprios  os  serviços  que  se  mostrem
inadequados para os fins que razoavelmente deles se
esperam,  bem  como  aqueles  que  não  atendam  as
normas regulamentares de prestabilidade.
Ad argumentandum tantum,  insta  registrar o teor  da
Súmula nº  297,  do Superior Tribunal  de Justiça,  na
qual  estabelece  que  “O  Código  de  Defesa  do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”,
merecendo acolhida as  arguições  colacionadas pelo
Representante Ministerial, ao ponderar à fl. 180:
(…)  É  bastante  notório  que  as  afirmações  do
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agravante  tenta  transferir  a  responsabilidade
assumida,  em  decorrência  do  contrato,  para  o
consumidor que em momento algum deu causa para
para os transtornos provocados pela greve.
Ora,  emerge cristalino que parcela significativa dos
consumidores  não efetuaram o pagamento de suas
obrigações em razão da indisponibilidade do serviço
bancário,  impedindo  o  exercício  de  seu  direito  de
pagar  em  dia  as  suas  obrigações  que  foram
contraídas.
Inegavelmente  o  consumidor  é  a  parte  mais
vulnerável  da  relação  de  consumo  e  por  isso  não
pode  ser  responsabilizado  por  atraso  que  não  deu
causa, fls. 214/216.

O  tema  alusivo  as  possíveis  negativações não
merece maiores elucidações, pois a decisão de 1º grau, ao enfrentá-lo, foi categórica
ao  determinar  a  impossibilidade  de  registro  no  cadastro  de  inadimplentes,  no
período  deflagrado  pelo  movimento  paredista  (item 1,  citada  no  relatório  acima
descrito), não se referindo “as obrigações vencidas e inadimplidas antes do período
da greve”, como aduziu o embargante.

Resta  configurado,  à  toda  evidência,  o  nítido
propósito de rediscutir a questão devidamente enfrentada como vimos. Com efeito, a
via eleita é inidônea.

Vejamos:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  Omissão  e
contradição. Vícios não caracterizados. Pretensão de
rediscussão  da  matéria  entalhada  na  decisão
hostilizada. Impossibilidade. Rejeição.  Os embargos
de  declaração  não  se  prestam  à  rediscussão  das

Embargos de Declaração nº 2001325-31.2013.815.0000                                                                                                                                                               7



questões  debatidas  no  corpo  do  édito  judicial
pelejado.  Não  servem  para  a  substituição  do
decisório  primitivo.  Apenas  se  destinam  a  suprir
eventuais omissões, contradições ou obscuridades.
Incorrendo  tais  hipóteses,  os  declaratórios  devem
ser rejeitados.  (TJPB; EDcl 0047871-97.2010.815.2001;
Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti
de Albuquerque; DJPB 22/01/2014; Pág. 31) – negritei.

Ainda  que  assim  não  fosse,  o  Julgador  não  está
obrigado a se pronunciar ao talante do ente  inconformado, isto é, analisar todos os
argumentos  ventilados  pelas  partes  em  sua  decisão,  bastando  embasá-la  com
fundamentos suficientes a justificar o entendimento por ele adotado. 

Nesse viés:

APELAÇÃO  CÍVEL.  OMISSÃO  NÃO
CONSTATADA.  PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do
artigo 535 do Código de Processo Civil,  podem ser
opostos  embargos  de  declaração  quando  houver
obscuridade, contradição ou omissão na sentença ou
no  acórdão,  não  sendo  viável  tal  modalidade  de
recurso  com  a  finalidade  de  rediscutir  os
fundamentos contidos no ato. 2. Ainda que para fins
de prequestionamento, os embargos de declaração só
podem ser admitidos se detectado na decisão algum
dos vícios enumerados no  artigo 535 do Código de
Processo  Civil.  3.  O  julgador  não  é  obrigado  a
analisar  detidamente  a  matéria  frente  aos
dispositivos  legais  apontados  pelas  partes  em
defesa,  sendo  suficiente  que  o  acórdão  apresente
com nitidez os motivos pelos quais não acolheu as
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razões  recursais. 3.  Embargos  de  declaração  não
providos.  Unânime.  (TJDF;  Rec  2013.01.1.134541-0;
Ac. 752.068; Segunda Turma Cível; Relª Desª Fátima
Rafael; DJDFTE 27/01/2014; Pág. 83) - negritei.

No  mesmo  raciocínio,  afasto  a  necessidade  de
prequestionamento.

Isso  porque,  a  pretensão  de  prequestionamento,
requisito indispensável para se recorrer às instâncias superiores, a teor das Súmulas
nº  356  e  nº  282,  ambas  do  Supremo  Tribunal  Federal,  fica  condicionada  ao
reconhecimento  das  máculas  dispostas  no  art.  535,  do Código de  Processo  Civil,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
RESTABELECIMENTO  DE  APOSENTADORIA
ESPECIAL.  EXECUÇÃO.  CÁLCULOS  DA
CONTADORIA  JUDICIAL.  OFENSA  À  COISA
JULGADA.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  AUSÊNCIA  DE
OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO  MATERIAL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  REJEITADOS.  1.  Não  havendo
omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
merecem  ser  rejeitados  os  embargos  declaratórios
interpostos  com o propósito  infringente.  2.  "esta  c.
Corte  já  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
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contradição).  "  EDCL  no  AGRG  nos  EDCL  nos
ERESP  1003429/df,  relator  ministro  Felix  Fischer,
corte  especial,  julgado  em  20.6.2012,  dje  de
17.8.2012. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ;
EDcl-AgRg-REsp 1.410.366; Proc. 2013/0344121-9; SP;
Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Mauro  Campbell
Marques; DJE 11/03/2014) - destaquei. 

Ainda,

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. REQUISITOS DO ART. 535 DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  AUSÊNCIA.
REEXAME  DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO  DA  MATÉRIA.  O
pressuposto  de  admissibilidade  dos  embargos  de
declaração  é  a  existência  de  obscuridade  ou
contradição na sentença ou no acórdão, ou, ainda, a
omissão  de  algum ponto  sobre  o  qual  o  juiz  ou o
tribunal  deveria  se  pronunciar.  Os  Embargos  de
Declaração  não  configuram  via  idônea  para  a
obtenção do reexame das questões já analisadas nos
autos, ainda com o fim de prequestionamento como
pressuposto  para  interpor  Recurso  Especial  ou
extraordinário.  (TJMG;  EDcl  1.0702.12.059442-0/002;
Rel.  Des.  Darcio  Lopardi  Mendes;  Julg.  23/01/2014;
DJEMG 27/01/2014) - negritei.

Diante  dessas  considerações,  vê-se  que  o  édito
judicial combatido foi nítido e objetivo, inexistindo quaisquer dos vícios declinados
pelo insurgente, tendo referido decisum apenas acolhido posicionamento diverso do
perseguido pela parte irresignada.
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Destarte,  resulta  prejudicado  o  prequestionamento
da matéria, pois, mesmo para fins de acesso às instâncias superiores, a sua finalidade
vincula-se ao preenchimento de um dos pressupostos específicos, o que não restou
configurado.

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 09 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
                                                                                              Relator
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