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A C Ó R D Ã O
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE ESPERA
NA  FILA  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  AUSÊNCIA  DE
QUESTIONAMENTO  NAS  RAZÕES  RECURSAIS.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando
inocorrer  qualquer  eiva  de  omissão,  não  servindo  de
meio para discutir matérias que sequer foram veiculadas
nas razões recursais.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A  C  O  R  D  A a  egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar os embargos de
declaração.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco
do Brasil S/A contra acórdão desta eg. Terceira Câmara Cível do Tribunal de
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Justiça da Paraíba que, nos autos da ação civil pública, deu provimento aos
apelos para julgar improcedente o pedido relativo ao dano moral coletivo.

Sustenta  o  embargante  estar  omisso  o  acórdão  no
tocante à forma de contratação de empregados e às providências adotadas
pertinentes ao cumprimento da liminar.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar as
omissões.

O embargado assevera que as omissões suscitadas não
estão  caracterizadas,  por  ausência  de  devolução  de  questionamento  no
tocante à obrigação de fazer, motivo pelo qual requer o desacolhimento dos
aclaratórios.

É o relatório.

VOTO.

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  –
Relatora.

O  Acórdão  deste  Órgão  judicial  foi  no  sentido  dar
provimento ao apelo  para  julgar  improcedente o  pleito  relativo  ao dano
moral coletivo.

Registro, inclusive, que ao apreciar os questionamentos
suscitados nos recursos, ficou consignado no “decisum” embargado que a
pretensão recursal discutia apenas a caracterização do dano moral coletivo,
conforme transcrevo:

Devolvem os apelantes a esta instância tão somente irresignações
relativas à configuração ou não do dano moral coletivo.

O  embargante  não  questionou  os  elementos  da
obrigação  de  fazer,  e  essa  circunstância  autoriza  o  desacolhimento  dos
embargos de declaração.

Isso porque inexiste no contexto das razões recursais, f.
113/116,  pleito  relacionado  à  forma  de  contratação  e  às  providências
adotadas  pertinentes  ao cumprimento  da  decisão  prolatada em cognição
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sumária.

Concluo que o objetivo perseguido pelo embargante é a
devolução  da  matéria  que  não  foi  objeto  do  apelo,  inexistindo  a
caracterização das omissões suscitadas.

Isso  posto,  REJEITO  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba o Exmo. Des. Marcos
Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  desta
Relatora e do Presidente, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides). Presente
ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,  Promotor  de
Justiça convocado.

João Pessoa-PB, 28 de fevereiro de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
   R E L A T O R A
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