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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO,  OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.  DESCABIMENTO DA
MERA REDISCUSSÃO. 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. 498.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo  Banco Bradesco
S.A. contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto pela A Creativ Comércio
Ltda.,  reconhecendo,  dentre  outros  pontos,  a  natureza  consumerista  do  contrato  de
custódia de cheques firmado entre as partes da demanda, bem como, consectariamente,
a aplicabilidade, na espécie, do Código de Defesa do Consumidor – Lei n. 8.078/1990.

Irresignado com o provimento in questo, o banco embargante opôs
1 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.



suas razões recursais,  argumentando, em síntese:  a omissão do julgado ao deixar de
analisar a inaplicabilidade do CDC nos contratos de  factoring,  tal como se discute no
caso, o que reclama o exame do feito à luz do Código Civil, como decidido pelo STJ.

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,
exclusivamente, rediscutir acórdão, o que é impossível na via estreita dos embargos de
declaração. A esse respeito, o artigo 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”.

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 omissa em ponto algum, sequer na
apreciação da natureza consumerista da relação jurídica vindicada nos presentes autos.

Em outras  palavras,  frise-se  não  subsistir  vício  a  ser  integrado,
consoante corroboram os seguintes excertos da decisão embargada,  essa a qual  bem
fundamentou e decidiu o feito, com fulcro na mais abalizada Jurisprudência, in verbis:

“À luz disso, avançando ao exame das razões ventiladas na feito,
denote-se o cunho consumerista da relação jurídica entre as partes
em litígio, porquanto os serviços de conta-corrente e de custódia
de  cheques  contratados  são  usufruídos  diretamente  pela  pessoa
jurídica  em  menção,  que  logra  se  enquadrar  na  qualidade  de
destinatária final do objeto contratual em discussão.

Com  efeito,  asseverando  a  possibilidade  de  enquadramento  de
pessoa jurídica empresária na condição de consumidora, quando
destinatária final de bens e serviços não empregados ou inseridos
em  sua  atividade-fim,  tal  como  se  busca  demonstrar  in  casu,
exsurge a abalizada Jurisprudência do STJ, abaixo declinada:

“[…] consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza,  como destinatário final,  produto ou serviço oriundo de



um fornecedor. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria
subjetiva ou finalista, adotada pelo STJ, é aquele que ultima a
atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado
o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade
ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o
reingresso dele no processo produtivo, seja na revenda, no uso
profissional,  na  transformação  do  bem  por  meio  de
beneficiamento ou montagem, ou em outra forma indireta. [...]”.
(STJ,  REsp  1.352.419,  Rel.  Min.  Ricardo  Villas  Bôas  Cueva,
19/08/2014).

Desta feita, a partir desse raciocínio, verifica-se que, em sendo o
caso  em  desate  afeto  à  regência  da  Lei  n.  8.078/1990,
instrumentalizadora  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  são
inequívocas  as  falhas  incorridas  pelo  banco  réu  por  ocasião  do
contrato  de custódia  de  cheques  emitidos  em favor da  empresa
apelante [...]”.

Somando-se  a  tais  argumentos,  vislumbra-se  que a  tese recursal
perfilhada no sentido da natureza civil da demanda, não consumerista, ao se alicerçar na
eventual natureza de  factoring  do contrato celebrado entre as partes, incorre em nítida
inovação recursal, a qual é vedada no ordenamento jurídico-processual vigente.

Todavia, assevere-se que, ainda que tal arguição não se revelasse
obstada  por  tal  vício  procedimental,  ainda  assim não  mereceria  respaldo  a  mesma,
tendo em vista,  em suma, a ausência de confusão entre os contratos de custódia de
cheques, firmado in casu, e o de factoring, bem como a impossibilidade de celebração de
contrato de factoring entre cliente e banco dotado da qualidade de instituição financeira.

Nesses  termos,  o  Colendo  STJ  referendou que  “as  empresas  de
factoring não são instituições financeiras nos termos do art. 17 da Lei n. 4.595/1964,
pois  os  recursos  envolvidos  não  foram  captados  de  terceiros.  Assim,  ausente  o
trinômio inerente às atividades das instituições financeiras: coleta, intermediação e
aplicação de recursos” (REsp 938.979-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 19/6/2012). 

Assim, emerge que os aclaratórios se voltam à mera rediscussão do
julgado,  de  modo  que,  fundamentando-se  exclusivamente  na  insatisfação  com  a
fundamentação do acórdão, a irresignação não se presta a desafiar a via em exame.

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 no MS 10286 / DF – Rel.
Min. Félix Fischer – S3 – Terceira Seção - DJ 26/06/2006 p. 114).

Outrossim, veja-se a seguinte ementa:



“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DOS
VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE DA
PRETENSÃO.  FINALIDADE  INCOMPATÍVEL  COM  A
NATUREZA  DO  RECURSO.  APLICAÇÃO  DO  DIREITO  À
ESPÉCIE.  PREQUESTIONAMENTO.  MITIGAÇÃO.  1.  Os
embargos de declaração, cujos pressupostos estão relacionados
no  art.  535  do  Código  de  Processo  Civil,  visam  a  eliminar
contradição  ou  obscuridade,  ou  suprir  omissão  a  respeito  de
questão  jurídica  de  especial  relevância  para  o  desate  da  lide.
Ausentes  essas  hipóteses,  não  há  como prosperar  irresignação
recursal. 2. (...) 3. O reexame de matéria já decidida com a simples
intenção  de  propiciar  efeitos  infringentes  ao  decisum
impugnado  é  incompatível  com  a  função  integrativa  dos
embargos declaratórios. 4.  Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, Edcl Resp 592839, Min. João Otavio de Noronha, 08/03/10).

Assim,  arremato  que,  se  a  decisão  envereda  por  interpretação
equivocada ou que contraria os argumentos da parte  recorrente,  não há se falar em
omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em acolhimento dos embargos.

Sobre  o tema,  o  Colendo STJ  já  decidiu que  “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.”(STJ, EDcl MS 13692/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, S1, DJe 15/09/09).

Nesses termos, voto pela rejeição dos embargos de declaração.

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 Exma Dra. Marilene de Lima Campos de
Carvalho, Procuradora de Justiça.



Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 24 de abril de 2018.

João Pessoa, 25 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator
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