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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  DECISÃO 
MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU  SEGUIMENTO  AO 
RECURSO  APELATÓRIO  DA  PROMOVENTE. 
OMISSÃO.  OBSCURIDADE.  CONTRADIÇÃO. 
INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA 
APRECIADA.  NOVO  JULGAMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE.  ACÓRDÃO  QUE  ENFOCOU 
MATÉRIA  SUFICIENTE  PARA  DIRIMIR  A 
CONTROVÉRSIA TRAZIDA AOS AUTOS. REJEIÇÃO 
DOS ACLARATÓRIOS.

-  Rejeitam-se  os  embargos  declaratórios  quando  o 
embargante  não  logra  êxito  em  apontar  qualquer 
omissão,  obscuridade  ou  contradição  na  decisão 
embargada.

- Caracterizando-se a decisão questionada como clara, 
coerente  e  suficiente  ao  tratar,  expressamente,  dos 
motivos pelos quais entendeu que a  petição inicial da 
ação rescisória deixou de fundamentar a incidência de 
cada inciso do art. 485, do CPC, indicado para rescindir 
o julgado no caso concreto, razão pela qual não há no 
que  se  falar  em  omissão,  obscuridade,  tampouco 
contradição no julgamento.

-  De  forma a  valorizar  os  princípios  da  celeridade  e 
economia processuais, bem como a sistemática trazida 
pelo  Código  de  Processo  Civil,  devem os  Embargos 
Declaratórios  opostos  contra  decisão  monocrática  do 
Relator  serem  julgados  também  de  forma  isolada, 
porquanto  se  mostra despiciendo o conhecimento  da 
questão pelo órgão colegiado.
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V I S T O S.

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  opostos  por  JOSÉ  GOMES 
PEREIRA, contra  decisão  monocrática  do  Desembargador  José  Ricardo  Porto  (fls. 

135/138), que negou seguimento à sua apelação cível, nos autos da “Ação Ordinária Para 

Restiuição de Pagamento e Parcelas Pagas c/c Perdas e Danos Morais e Materiais ”  

movida contra a Imobiliária Residencia Ltda.

Em  seus  Aclaratórios,  a insurgente  repete  as  teses  esposadas  no  seu 

recurso apelatório, pugnando pela aplicação do ressarcimento pecuniário extrapatrimonial 

requerido, em razão do dano causado pelo promovido, ora apelado, por ocasião da venda 

dos terrenos em local alagadiço, impróprios para construção civil.

Dito  isso,  pugna  pelo  acolhimento  dos  declaratórios,  para  sanar  a 

obscuridade alegada -  fls. 240/248.

É o breve relatório. DECIDO.

Como  visto  do  relato  acima,  a  embargante  busca,  tão  somente,  a 

rediscussão da matéria, sem apontar qualquer defeito plausível no julgado combatido.

Desde logo, é importante considerar que cada recurso previsto em nosso 

ordenamento  jurídico  possui  um  objetivo  específico,  sendo  que  os  embargos  de 

declaração prestam-se para complementar ou aclarar as decisões judiciais como um todo, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Torna-se  importante  anotar  que  a  finalidade  dos  aclaratórios,  portanto,  é 

corrigir defeitos porventura existentes no decreto judicial proferido pelo magistrado. 

Ora,  para  o  acolhimentos  dos  aclaratórios  é  necessário  que  a  parte 

comprove a caracterização de omissão, obscuridade e contradição suficiente a modificar 

o resultado do julgamento, de modo que no caso concreto o suplicante sequer apontou a 
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existência de qualquer desses vícios, limitando-se a defini-los sem especificá-los no caso 

concreto.

Nota-se  apenas  um  inconformismo  com  a  decisão  guerreada,  eis  que 

desfavorável à embargante. 

As questões debatidas no curso do processo restaram decididas no decisum 

de fls. 135/138, não havendo omissão a ser sanada. 

A propósito, transcrevo a monocrática guerreada:

“Cuida-se de ação de restituição de pagamento e parcelas pagas  
c/c de indenização por danos extrapatrimoniais e materiais,  em 
razão do suposto dano causado pela promovida, ora apelado, por  
ocasião da venda de terrenos em local alagadiço, impróprios para  
construção civil.

Prima  facie,  a  título  de  melhor  esclarecimento  dos  fatos,  
transcrevo  passagem da  sentença  (fls.  96/101),  prolatada  pela  
juíza de primeiro grau, haja vista a ilustre magistrada ter abordado  
com percuciência o âmago da lide posta em juízo, conforme se  
observa abaixo:

“Tem-se  que  a  presente  ação  gira  em  torno  de  um  contrato  
particular  de compra e venda de dois  lotes de terreno firmado  
entre as partes. A parte autora requereu a rescisão do contrato  
com  a  devolução  da  quantia  paga,  sob  o  argumento  que  os  
terrenos objeto do negócio jurídico são alagadiços, requerendo,  
ainda,  a  condenação  da  parte  promovida  no  pagamento  de 
indenização por danos morais.
A parte  promovida  sustenta  que  nunca foi  procurada  pelo  
autor para rescisão do contrato em questão. No entanto,  o  
mesmo  encontra-se  rescindido  ante  a  inadimplênica  do  
demandante.  Este,  por  sua vez,  reconhece a  inadimplência 
das parcelas do contrato, aduzindo, no entanto, que parou de  
realizar o pagamento das parcelas em razão do alagamento  
do terreno.
(…)
Assim sendo, o pedido de rescisão contratual está prejudicado,  
uma vez que tal rescisão já se deu em virtude da existência de  
cláusula contratual. Ressalte-se, ainda, que é incontroverso que a  
parte autora realizou o pagamento do valor de R$ 3.200,00, sendo  
certo que a retenção pelo promovido deve equivaler  a 25% do  
valor pago, devendo o restante do valor pago (R$ 2.400,00) ser  
devolvido  ao  autor,  devidamente  atualizado,  sem  a  incidência,  
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porém, de juros de mora, mas tão somente correção monetária  
pelo INPC, a partir de cada desembolso.
Considerando  ainda,  que  a  rescisão  contratual  se  deu  em 
virtude  da  inadimplência  do  autor/comprador,  tem-se  a  
inexistência  de  comprovação  de  que  este  tenha  sofrido  
quaisquer danos morais, de forma que  nenhuma indenização 
será indevida se não demonstrado o prejuízo.” Grifo nosso. -  
fls. 98/100.

Nesse diapasão, não restam dúvidas quanto à desnecessidade da 
reparação pecuniária correspondente ao suposto constrangimento  
suportado  pelo  promovente,  tão  bem  eximido  pelo  julgador  “a  
quo”.

Outrossim,  constato  que  a  rescisão  do  negócio  jurídico  sub 
examine (compra e venda dos terrenos), ocorreu em virtude da  
inadimplência do promovente/comprador, não gerando, portanto,  
violoção aos direitos de personalidade da parte autora, como a 
sua honra, imagem, intimidade e vida. 

Destarte, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do  
seu direito, o que não aconteceu “in casu”. 

Dito  isto,  diga-se,  por  oportuno,  que  o  requerente,  objetivando  
provar  o  alegado,  anexou  apenas  recibos  de  pagamentos  das  
parcelas do contrato de  celebrado com a imobiliária promovida,  
sem, contudo, juntar acervo probatório para concluir pelo efetivo  
constrangimento moral alegado.

Como  já  explicitado  acima,  atribuído  o  ônus  probandi  ao  
demandante, nos termos do art.  333, I,  do Estatuto Processual  
Civil, ele não se desincumbiu deste requisito processual.

O citado artigo dispõe: 

"Art. 333: O ônus da prova incumbe: 
I: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". 

Sobre o tema, aplicação do  ônus da  prova, com a maestria que 
lhe  é  peculiar,  esclarece  o  renomado  processualista  Moacyr  
Amaral Santos, in "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil",  
2º vol. Ed., Saraiva, pág. 348: 

"(...) O Código de Processo Civil, entretanto, resumiu o instituto do  
ônus da  prova a um único dispositivo, o art. 333, onde se lê: 'O  
ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do 
seu direito;  II  -  ao  réu,  quanto à existência  de fato  impeditivo,  
modificativo ou extintivo do direito do autor. De tal forma, adotou a  
teoria  de  Carnelutti,  estabelecida  no  seguinte  princípio:  'Quem 
opõe  uma  pretensão  em  juízo  deve  provar  os  fatos  que  a  
sustentam; e quem opõe uma exceção deve, por seu lado, provar  
os fatos do quais resulta; em outros termos - quem aciona deve  
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provar o fato ou fatos constitutivos;  e quem excetua, o fato ou  
fatos  extintivos  ou  a  condição  ou  condições  impeditivas  ou  
modificativas." 

Acerca  da  questão,  colaciono  jurisprudência  do  nosso  Egrégio  
Tribunal de Justiça: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DANOS MORAIS.  
PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA POR DISPENSA 
DE  OITIVA  DE  TESTEMUNHA  PEDIDO  DE  ANULAÇÃO  DE 
LAUDO  POR  TER  SIDO  REALIZADO  APÓS  12  HORAS.  
AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  PARA  AS  ALEGAÇÕES  FINAIS.  
REJEIÇÃO. MÉRITO. INCÊNDIO EM PRÉDIO. ALEGAÇÃO DE 
OCORRÊNCIA  POR  FALTA  DE  MANUTENÇÃO.  NÃO 
COMPROVAÇÃO  DE  CONDUTA  ILÍCITA  DO  PROMOVIDO.  
PERDAS E DANOS E DANO MORAL NÃO CARACTERIZADOS.  
RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento 
de defesa ante a falta de irresignação em momento oportuno nos  
autos,  in  caso  pela  falta  de  interposição  de  recurso  retido.  
Preclusão consumada. Laudo de constatação de danos materiais  
proferido em tempo oportuno, não leva a sua anulação. Ademais,  
ante  a  ausência  de  prova  em  sentido  contrário.  -  a  falta  de  
oportunidade para oferta das alegações finais, por si só, não gera  
a nulidade do processo. É necessário que esteja demonstrado 
o  efetivo  prejuízo  da  parte.  (CPC,  art.  249,  §  1º).  Ação  
indenizatória  improcedente  diante  da  falta  de  provas  que  
levem  a  uma  condenação.  (TJPB;  AC  0004138-
37.2010.815.0011;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  
Des. José Aurélio da Cruz; DJPB 26/06/2014; Pág. 16) Grifo  
nosso.
 

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANOS 
MORAIS.  AUSÊNCIA  DE  DANO.  PROVA  INSUFICIENTE.  
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  FATOS 
CONSTITUTIVOS  DO  DIREITO  DOS  AUTORES  NÃO  
DEVIDAMENTE  COMPROVADOS.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  Nos  termos  do 
art.  333,  I,  do  CPC,  cabe  aos  autores  provar  o  fato  
constitutivo  de  seu  direito,  ônus  do  qual  não  se  
desincumbiram. Inexistindo um juízo de certeza e segurança 
no  que  diz  respeito  a  quem  começou  a  briga,  ou  foi  a  
responsável  inicial  pelas  ofensas  verbais  e  posterior  
agressão física, deve ser afastada a pretendida indenização 
por  danos  morais.  Desprovimento  do  apelo. (TJPB;  Rec.  
200.2007.743.301-5/001;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  
Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 03/09/2013; Pág. 15)  Grifo 
nosso.
  

APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E 
OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DOS  
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FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO.  ÔNUS PROCESSUAL 
DO  AUTOR.  ART.  333,  I,  DO  CPC.  DESPROVIMENTO  DO  
RECURSO.  De acordo com o art.  333,  I,  do CPC,  constitui  
ônus processual do autor demonstrar os fatos constitutivos  
do seu direito. Não logrando êxito neste sentido, o recurso  
deve  ser  desprovido. (TJPB;  AC  200.2009.020901-2/001;  
Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos 
Cavalcanti  de  Albuquerque;  DJPB 26/03/2013;  Pág.  13)   Grifo 
nosso.

Transcrevo, ainda, julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul:

CÍVEIS.  PROMESSA  DE  COMPRA  E  VENDA.  AÇÃO  DE 
COBRANÇA COM  PEDIDO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS. PERDAS E DANOS. MULTA CONTRATUAL. LUCROS 
CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausência de previção na  
avença entabulada entre as partes, do pagamento de multa pela  
ré,  em  caso  de  descumprimento  contratual.  2.  Admitida  a  
conversão em perdas e danos,  a qual  deverá ser  apurada em 
sede  liquidação,  no  caso  de  não  aceitação  do  imóvel  a  ser  
ofertado pela ré ao autor, em substituição ao terreno discutido na  
presente ação.  3. Danos morais não caracterizados, pois não  
violados os direitos de personalidade da parte autora, como a  
sua honra, imagem, intimidade e vida. 4. Apelo do autor não  
conhecido  no  ponto  relativo  à  fixação  de  indenização  por  
lucros  cessantes  em  favor  do  comprador  do  imóvel,  por 
inovação  recursal,  diante  da  ausência  de  pleito  similar  na  
inicial.  Apelo  do  autor  conhecido  em  parte  e,  nesta,  
desprovido.  Apelo  da  ré  desprovido.  (TJRS;  AC  0504315-
19.2014.8.21.7000; Caxias do Sul; Décima Sétima Câmara Cível;  
Rel.  Des.  Gelson  Rolim  Stocker;  Julg.  26/02/2015;  DJERS 
04/03/2015)Grifo nosso.

 
RECURSO INOMINADO. Ação de rescisão de compra e venda  
e danos morais.  Aquisição de suposto terreno,  na verdade 
área  dentro  de  um  todo  maior.  Impossibilidade  de  
individuação  como  terreno.  Inexistência  de  loteamento.  
Rescisão que se impõe com a devolução do valor pago. Dano  
moral  afastado.  Sentença  confirmada. Recurso  não  provido.  
(TJRS;  RecCv  22707-78.2014.8.21.9000;  Uruguaiana;  Quarta  
Turma Recursal Cível; Relª Desª Gisele Anne Vieira de Azambuja;  
Julg. 29/08/2014; DJERS 04/09/2014) Grifo nosso.
 

Diante do exposto, utilizo-me do caput, do art. 557, da Lei Adjetiva  
Civil,  com  base  na  jurisprudência  desta  Corte,  para  negar 
seguimento ao recurso.” (fls. 236/238) 
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Em conclusão, o ato decisório combatido não padece de nenhum dos vícios 

insculpidos no art. 535 da Lei Adjetiva Civil.

Do mesmo modo, não se afigura necessário o prequestionamento explícito 

para fins de interposição de futuras irresignações no âmbito do STJ e/ou STF, segundo 

entendimento jurisprudencial basta que a matéria aduzida no recurso especial tenha sido 

objeto de manifestação pelo Tribunal  a quo, sem que seja essencial o pronunciamento 

específico sobre os dispositivos legais correspondentes. Vejamos: 

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  OFENSA  AO 
ART.  535  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO  
CONFIGURADA.  PREQUESTIONAMENTO  EXPLÍCITO.  
DESNECESSIDADE. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL N.º 
7.551/77  E  LEI  COMPLEMENTAR  ESTADUAL  N.º  43/02.  
ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  AO  ART.  6.º  DA  LEI  DE 
INTRODUÇÃO  AO  CÓDIGO  CIVIL.  ANÁLISE  REFLEXA  DA 
LEGISLAÇÃO  LOCAL.  SÚMULA  N.º  280  DO  SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL.1. Os embargos de declaração destinam-se 
a  suprir  omissão,  afastar  obscuridade  ou  eliminar  contradição  
existentes  no  julgado,  sendo  certo  que  é  desnecessário  o  
prequestionamento explícito a fim de viabilizar  o acesso a esta  
Corte Superior de Justiça,  bastando que a matéria aduzida no 
recurso  especial  tenha  sido  objeto  de  manifestação  pelo  
Tribunal a quo, sem que seja necessário o pronunciamento  
específico  sobre  os  dispositivos  legais  correspondentes.2.  
Para se aferir eventual violação do art. 6.º da Lei de Introdução ao  
Código  Civil,  é  imprescindível  o  percuciente  exame  da  Lei  
Estadual n.º 7.551/77 e, principalmente, a análise dos efeitos da  
Lei  Complementar  Estadual  n.º  43/02,  norma que restringiu  os  
direitos do beneficiário, o que é inviável na via especial, a teor do  
entendimento sufragado na Súmula n.º 280 do Supremo Tribunal  
Federal.3. Agravo regimental desprovido.1

Por fim, em razão da decisão anterior ter sido proferida monocraticamente, 

bem como considerando a sistemática dos Aclaratórios que devolvem ao órgão julgador o 

conhecimento  da  matéria,  torna-se  desnecessária  a  remessa  dos  autos  à  câmara, 

podendo o recurso ser decidido pelo próprio relator.

1 - STJ -  AgRg no  Ag 1266387/PE,  Rel.  Ministra   LAURITA VAZ,  QUINTA TURMA,  julgado  em 20/04/2010,  DJe 
10/05/2010.
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Nesse sentido, a lição de Nélson Nery Júnior:  “As posições de órgão ad  

quem  e  a  quo  se  confundem,  pois  é  do  mesmo  órgão  que  emitiu  a  decisão  

embargada  a  competência  para  julgar  os  EDcl”   (in  Código  de  Processo  Civil  

Comentado, 11ª edição, Revista dos Tribunais, pág. 953). 

A propósito, aresto do Tribunal Gaúcho:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INTERPOSIÇÃO  DOS 
EMBARGOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA, ENCAMINHANDO 
O  RELATOR  SEU  JULGAMENTO  PARA  A  CÂMARA.  
COMPENTÊNCIA DO RELATOR PARA JULGÁ-LOS, E NÃO DA 
CÂMARA.  PRINCÍPIO  DA PERPETUATIO  JURISDICICTIONIS 
RECURSAL, NO CASO. Os embargos declaratórios devem ser  
dirigidos  ao mesmo juízo  que proferiu  a  decisão interlocutória,  
sentença ou acórdão embargado. É este órgão judicial que deve,  
também,  julgá-los.  Em  se  tratando  de  decisão  unipessoal  de  
relator (dita monocrática), a competência é do próprio relator para  
conhecer  e  decidir  os  declaratórios.  Não  tendo  os  embargos  
declaratórios efeito devolutivo, o órgão jurisdicional que emitiu o  
ato  embargado  é  o  competente  para  decidi-lo.  Compete  ao  
relator, não ao órgão colegiado, apreciar os embargos dirigidos à  
decisão sua, unipessoal. INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA PARA 
JULGAMENTO  DOS  DECLARATÓRIOS.  DEVOLUÇÃO  AO 
RELATOR.” (Embargos de Declaração Nº 70034476127, Primeira 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto 
Lofego Canibal, Julgado em 19/05/2010).

Ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – ART. 557 DO CPC – APLICABILIDADE –  
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO 
MONOCRÁTICA  –  NECESSIDADE  DE  JULGAMENTO  POR 
MEIO  DE  DECISÃO  UNIPESSOAL,  E  NÃO  COLEGIADA  –  
PRECEDENTES  DA  CORTE  ESPECIAL  –  HONORÁRIO 
ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA 
DE CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA.
1. A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo  
557 do CPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo  
órgão colegiado, na via de agravo regimental.
2.   A Corte  Especial  uniformizou  entendimento  de  que  os  
embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática  
do  relator  devem  ser  julgados  por  meio  de  decisão  
unipessoal,  e  não  colegiada,  como  mecanismo  de 
preservação do conteúdo do decisum e em obediência ao do  
princípio do paralelismo de formas.
3. O reconhecimento da constitucionalidade do art. 28 da Lei n.
7.738/89,  bem como das disposições legais  que majoraram as  
alíquotas  relativas  ao  FINSOCIAL,  devido  pelas  empresas 
prestadoras de serviços, afastou a condenação fazendária.

                                                                                                                                                                                                                    8



Embargos Declaratórios nº 0010841-23.2013.815.2001

4.  Inexistindo  condenação,  não  há  como  fixar  honorários  com 
base  nesse  parâmetro,  sob  pena  de  inexequibilidade.  Agravo 
regimental  parcialmente  provido,  para  fixar  a  verba  honorária  
arbitrada na origem sobre o valor da causa, porquanto inexistente 
condenação.” (STJ. AgRg nos EDcl no REsp 860910 / SP. Rel. 
Min. Humberto Martins. J. em 24/11/2009). Grifei.

O  Regimento  Interno  desta  Corte  de  Justiça,  dispondo  a  respeito  das 

atribuições do relator,  também prevê a possibilidade de rejeição liminar  de Embargos 

Declaratórios, senão vejamos:

“Art. 127. São atribuições do Relator:
(...)
XVI  -  rejeitar  de  plano  os  embargos,  sejam  os  infringentes,  os  
infringentes  e  de  nulidade  ou  os  de  declaração;”  (art.  127,  XVI, 
TITJPB). Grifei.

Assim,  de  forma  a  valorizar  os  princípios  da  celeridade  e  economia 

processuais, bem como a sistemática trazida pelo Código de Processo Civil, devem os 

Embargos Declaratórios, opostos contra decisão monocrática do Relator, serem julgados 

também de forma isolada, porquanto se mostra despiciendo o conhecimento da questão 

pelo órgão colegiado.

Com  estas  considerações,  REJEITO,  DE  PLANO,  OS  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO.

Publique-se. 

Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 06 de abril de 2015.

                     Juíza Vanda Elizabeth Marinho
                                     RELATORA 
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