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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 505899-7/01 
DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – 
2ª VARA CÍVEL 
 
EMBARGANTE: MASSA FALIDA DE BOSCA 
S/A TRANSPORTES, COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES 
 
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A 
 
RELATOR: FERNANDO ANTONIO PRAZERES 
(Subst. Des. Celso Seikiti Saito) 

 
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO 
INEXISTENTE – NÃO ENCERRAMENTO DA 
CONTA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO 
CDC – MATÉRIA NÃO AVENTADA 
ANTERIORMENTE – INOVAÇÃO RECURSAL. 
EMBARGOS REJEITADOS. 
Os declaratórios não constituem sede própria para o 
conhecimento de matéria não aventada anteriormente 
pelas partes. 

 
 
 

Vistos, etc. 
 
I – RELATÓRIO 

 
Em face do Acórdão que negou provimento ao 

recurso, opôs o agravante embargos de declaração sustentando, em síntese: 
que inexiste prova de que a conta se encerrou em 1990, antes da entrada em 
vigor do CDC, e que somente com a apresentação dos extratos faltantes 
será possível verificar a possibilidade de aplicação do referido diploma. 
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É o breve relatório. 
 
II – VOTO 
 
Tempestivo, conheço do recurso, no mérito, contudo, 

não merece acolhida, porque inexistentes no acórdão embargado as 
hipóteses elencadas no art. 535 do CPC. 

 
Como é cediço, autoriza o manejo declaratório decisão 

omissa, obscura ou contraditória. 
 

Por omissão entende-se a inexistência de manifestação 
sobre determinado aspecto que deveria ter sido tratado na decisão, mas que, 
por algum motivo, não foi abordado. 

 
O acórdão embargado expressamente analisou a 

inaplicabilidade do CDC ao contrato bancário em questão, uma vez que foi 
questionada a movimentação da conta corrente somente até março de 1990, 
ou seja, anteriormente à entrada em vigor daquele diploma legal. 

 
Deste modo, omissão não houve. O que se verificada 

dos embargos opostos é a discordância com relação à conclusão alcançada 
pelo julgado, quando o embargante afirma que “não há prova nos autos que 
permita afirmar que a movimentação da conta foi encerrada anteriormente 
à entrada em vigência do CDC” (fls. 841) 

 
Ademais, oportuno observar que no respeitante à 

inexistência de prova sobre o encerramento das contas antes da entrada em 
vigência do CDC, do que resultaria a possibilidade de sua aplicação, trata-
se de matéria que não foi articulada nas razões do agravo de instrumento. 

 
Sendo assim, considerando que a tese foi trazida de 

forma inaugural nos embargos de declaração, não há falar em omissão. 
 

Nesse sentido: 
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“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATERIA 
NÃO DEDUZIDA NAS FASES ANTERIORES DO PROCESSO. NÃO 
CONHECIMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE 
INEXISTENTES. RECURSOS REJEITADOS. Considerando que a 
matéria articulada por um dos embargantes não foi objeto de discussão nas 
fases anteriores do processo, dela não se conhece. Outrossim, rejeitam-se 
ambos os embargos de declaração, à mingua de pontos omissos, 
contraditórios ou obscuros a serem declarados”. (TJPR – 14ª C. Civ. - 
EmbDecCv nº 345.285-1/01 - Rel.: Fernando Antonio Prazeres - Julg.: 
02/05/2007 – Unânime - Pub.: 18/05/2007 - DJ nº 7367) 

 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO 

DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. Embargos Declaratórios Rejeitados. 
Inexiste omissão quando a matéria cuja manifestação se exige do Tribunal 
não foi aventada por qualquer das partes anteriormente ao julgamento da 
apelação.” (TJPR – 8ª C. Civ. (extinto TA) - EmbDecCv nº 210.685-0/01 - 
Rel.: Maria Aparecida Blanco de Lima - Julg.: 10/02/2004 – Unânime - 
Pub.: 05/03/2004 - DJ nº 6573) 

 
Ante o exposto, rejeito os embargos. 

 
III – DECISÃO 
 
Acordam os magistrados integrantes da Décima 

Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade de 
votos, em negar provimento ao recurso. 

 
Presidiu a sessão o Desembargador Guido Döbeli, sem 

voto, bem como dela participaram o Desembargador Laertes Ferreira 
Gomes e a Juíza Substituta em 2º Grau Themis Furquim Cortes. 

 
Curitiba, 18 de agosto de 2010. 
 
FERNANDO ANTONIO PRAZERES 
 Juiz Convocado Relator 


		2010-08-20T17:10:47-0500
	Paraná - Brasil
	Validade Legal




