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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001194-76.2013.815.1201.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Araçagi.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Banco do Nordeste do Brasil S/A.
ADVOGADO: Bruno Carneiro Ramalho (OAB/PB nº 12.152).
EMBARGADO: Paulo de Lacerda Lima.
ADVOGADO: Humberto Trocoli Neto (OAB/PB nº 6.349).

EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
ERRO  MATERIAL  E  OMISSÃO.  INOCORRÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS. REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração que, a pretexto de sanar inexistente erro material ou omissão,
instauram nova discussão a respeito de matéria expressa e coerentemente decidida pelo
Acórdão embargado hão de ser rejeitados. 

VISTOS,  examinados, relatados e discutidos os presentes Embargos Declaratórios
na Apelação Cível  n.º  0001194-76.2013.815.1201,  em que figuram como Embargante  o
Banco do Nordeste do Brasil S/A, e como Embargada Paulo de Lacerda Lima.

ACORDAM  os  Membros  da  Colenda  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade, em conhecer os
Embargos de Declaração e rejeitá-los.

VOTO.

O Banco do Nordeste do Brasil  S/A opôs  Embargos de Declaração contra  o
Acórdão de f. 100/101-v, que negou provimento à Apelação por ele interposta, mantendo a
Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araçagi, f. 68/69-v, nos autos
da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  c/c  Indenização  por  Danos  Morais  em  seu  desfavor
intentada por  Paulo de Lacerda Lima,  que julgou procedente  o pedido,  condenando a
Instituição Financeira  ao pagamento da quantia  de R$ 5.000,00,  a título de indenização
pelos danos morais experimentados pelo Embargado em razão da negativação indevida de
seu nome junto aos órgãos restritivos de crédito, por dívida originada da impossibilidade de
efetuar depósito em conta durante a greve dos Bancos, bem como ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados no percentual de 10% sobre o
montante condenatório.

Em suas  razões,  f.  103/109,  alegou que o Acórdão incorreu em erro material  e
omissão, repisando os argumentos trazidos nas razões do Recurso de Apelação, sustentando
que  o Embargado, na Exordial, havia afirmado que ficou impossibilitado de depositar os
valores de cheques pré-datados por ele emitidos em decorrência dos elevados montantes
constantes  dos  títulos,  que  excederiam  o  limite  de  transação  mediante  caixa  de
autoatendimento, mas que, por ocasião da Impugnação à Contestação, modificou a versão
narrada inicialmente, argumentando que não haviam sido disponibilizados envelopes para
realização dos depósitos durante a greve das Instituições Bancárias.

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios para que sejam corrigidos os defeitos



indicados e, dando-lhes efeitos modificativos, o Acórdão seja reformado, com o provimento
do Apelo e a improcedência do pedido.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do CPC/2015, possuindo
como pressuposto  a  presença  de  omissão,  contradição,  obscuridade  ou  erro  material  na
Decisão embargada1.

No caso destes autos, o Acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente as
questões trazidas no Apelo,  inclusive acerca da suposta modificação da causa de pedir,
concluindo que as afirmações trazidas pelo Embargado na Impugnação à Contestação não
representaram  a  alegada  modificação,  como  defende  o  Banco  Embargante,  mas,  tão
somente, acresceram a narrativa anteriormente trazida, consoante se verifica do seguinte
excerto:

O Recorrido objetiva ser eximido da responsabilidade pelo inadimplemento e
indenizado pelos danos supostamente ocasionados pela negativação de seu nome,
sendo que o pedido teve como fundamento a impossibilidade de realização de
depósito  em conta dos valores  constantes  dos referidos  títulos  de crédito,  em
razão da greve geral dos trabalhadores bancários, deflagrada em 19 de setembro
de 2013 e que perdurou até o dia 14 de outubro daquele ano.

Na  Exordial,  f.  02/06,  afirmou  que  durante  o  movimento  paredista,  as
transações bancárias somente poderiam ser feitas mediante a utilização de caixas
de autoatendimento, os quais não autorizariam o depósito das quantias indicadas
nos cheques, eis que excederiam os limites diários da transação.

No  decorrer  da  instrução  processual,  o  Apelado  alegou  que  a  Instituição
Financeira  não  havia  sequer  disponibilizado  caixas  eletrônicos  para  que  os
montantes  fossem  depositados  em  conta,  afirmação  que  não  representa
modificação  da  causa  de  pedir,  como  defende  o  Banco  Apelante,  mas,  tão
somente, acresce a narrativa anteriormente trazida.

Ademais,  o  Recorrente  sequer logrou  êxito em demonstrar  que manteve à
disposição  de  seus  correntistas  o  funcionamento  dos  serviços  essenciais  que
obrigatoriamente  devem  continuar  sendo  cumpridos,  mesmo  que  durante  um
período de greve geral, dentre eles a compensação bancária, nos termos do art.
10, da Lei nº 7.783/19891, que dispõe sobre o exercício do direito de greve.

Conquanto o cheque seja um título para pagamento à vista, o que implica na
existência de provisão de fundos na conta-corrente quando de sua emissão, no
caso dos autos restou configurada a falha na prestação do serviço do Apelante,
porquanto  o  fato  de  seus  funcionários  encontrarem-se  em greve  não  afasta  a
responsabilidade de garantir a prestabilidade do serviço bancário contratado, pelo
que  não  há  como  imputar  ao  Apelado  o  inadimplemento  dos  títulos  e,
consequentemente,  legitimar a  negativação de seu nome perante os órgãos de
restrição ao crédito.

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado, vislumbrando-se, ao revés, nítida
intenção  de  rediscussão  do  mérito  expressa  e  coerentemente  decidido,  em  patente

1 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.



desconformidade com incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

Posto isso,  considerando que os Embargos de Declaração foram interpostos
apenas para ensejar a rediscussão da matéria, rejeito-os.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 26 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega  Coutinho.  Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Promotor  de  Justiça
convocado Dr. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


