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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
CONTRADIÇÃO.    INOCORRÊNCIA.  TENTATIVA  DE
REDISCUSSÃO DO  FEITO.  IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO  SUFICIENTE.  EXEGESE  DO
ART.  1.025  DO  NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
REJEIÇÃO DA SÚPLICA ACLARATÓRIA.

- É de se rejeitar os embargos de declaração que visam  rediscutir a
matéria  julgada  ou  quando  inexistem  qualquer  eiva de  omissão,
obscuridade, contradição ou erro material porventura apontados.

-“Consideram-se  incluídos  no  acórdão  os  elementos  que  o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos  de  declaração  sejam  inadmitidos  ou  rejeitados,  caso  o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.”
(Art. 1.025 do NCPC)

- “Deve ser efusivamente comemorado o art. 1.025 do Novo CPC, ao
prever que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos  de  declaração  sejam  inadmitidos  ou  rejeitados,  caso  o
tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou
obscuridade.  Como  se  pode  notar  da  mera  leitura  do  dispositivo
legal,  está  superado  o  entendimento  consagrado  na  Súmula
211/STJ.”
(NEVES,   DANIEL  AMORIM  ASSUNPÇÃO.  MANUAL  DE  DIREITO
PROCESSUAL  CIVIL  –  VOLUME  ÚNICO.  8ª  ED.  SALVADOR:  ED.
JUSPODIUM, 2016. PGS. 1.614)

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



ED nº 0000762-88.2014.815.0371

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  opostos  por Hominho  Material  de
Construção -  ME,  em face  da decisão  colegiada  de fls.  93/100,  que desproveu o seu recurso
pelatório  nos  autos  “Ação  de  Cobrança” movida  em desfavor da Coinpa –  Construtora  e
Indústria de Pré-Moldados Paraíba Ltda.

Em  suas  razões  (fls.  102/108),  alega  que  houve  uma  confissão  da  embargada
confirmando a transação com o embargante, sendo, portanto, contraditória a decisão objurgada, haja
vista que foi fundamentada no art. 373, I, do CPC.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, a fim de sanar os vícios
verificados e prequestionar a matéria.

É o breve relatório.

VOTO:

De início, vislumbro que o presente recurso horizontal será apreciado sob a égide no
Novo Código de Processo Civil, eis que a decisão atacada fora proferida quando a referida norma já
se encontrava vigente.

Segundo  o  rol  taxativo  do  art.  1.022  do  Novel  Código  de  Ritos, os  Embargos
Declaratórios  somente  são  cabíveis  para  esclarecer  obscuridade,  eliminar  contradição,  suprir
omissão e corrigir erro material. In verbis:

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.

É  necessário,  portanto,  para  o  seu  acolhimento,  a  presença  de  algum  desses
pressupostos, de sorte que, inexistindo-os, a sua rejeição é medida que se impõe.

No caso em tela, tenho que o recurso em apreço não merece prosperar.

O que se depreende dos fundamentos utilizados na presente insurgência é a tentativa
de discussão da matéria, inviável nesta seara.

Posto isso, deve-se concluir pela impropriedade dos argumentos trazidos pela parte
embargante,  por  não  haver  pontos  omissos  ou  contraditórios  a  serem  corrigidos  no  acórdão
impugnado.

Sobre o tema, vejamos o posicionamento a seguir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Rediscussão
da  matéria  já  confrontada.  Meio  escolhido  impróprio.
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Prequestionamento.  Rejeição  dos  aclaratórios.  -  Não  se  admitem
embargos  declaratórios  com  propósito  claramente  modificativo,  no
flagrante  intuito  de  ver  reapreciada  a  matéria  já  decidida,  sem,
contudo,  revelar  a  existência  de  qualquer  omissão,  obscuridade  ou
contradição do decisum, capaz de mudar o julgamento. - Ainda que
para fim de prequestionamento, deve estar presente ao menos um dos
três requisitos enseadores dos embargos de declaração.”1

Em verdade, o decisório apreciou todas as questões postas em debate para a devida
solução da demanda.

A título elucidativo, colaciono pertinente excerto da decisão vergastada:

“Cuida-se  de  ação  de  cobrança,  em  razão  da  suposta  dívida  do
promovido no valor de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais),
referente aos serviços de construção de um açude.

Prima  facie,  a  título  de  melhor  esclarecimento  dos  fatos,  transcrevo
passagem da sentença (fls. 61/62), prolatada pelo juiz de primeiro grau,
haja vista o ilustre magistrado ter abordado com percuciência o âmago
da lide posta em juízo, conforme se observa abaixo:

“Trata-se  de  Ação  de  cobrança  em  que  o  Promovente  alega  que
contratou com a empresa promovida uma obra de construção de um
açude  no  valor  de  R$  146.500,00  (cento  e  quarenta  e  seis  mil  e
quinhentos reais), sendo que parte do pagamento não foi efetuado, tendo
o cheque retornado por falta de fundo, restando a dívida no valor de R$
26.500,00 (vinte e seis e quinhentos reais). Requerendo judicialmente o
pagamento do referido valor, acrescidos de juros e correção monetária.
Ao  compulsar  os  autos,  verifica-se  que  as  provas  juntadas  pelos
Promoventes  são  escassas  no  que  versa  a  presença  de  qualquer
documento que comprove a existência do inadimplemento por parte da
Promovida, apresentando apenas cópia de um cheque no valor de R$
146.500,00 (cento e quarenta e seis mil e quinhentos reais) (fls. 09),
sem  nenhum  outro  documento  relacionando  o  referido  cheque  a
alguma transação, muito menos a inadiplência da empresa promovida.
(…)
Deste modo, o autor negligenciou quanto à sua iniciativa probatória,
deixando de trazer para os autos a prova do fato constitutivo do seu
direito,  como  através  da  documentação  retro  citada.  Tenho  como
formado,  então,  um  estado  de  perplexidade  quanto  ao  arcabouço
probatório. 
(…)
Em  sendo  assim,  impõe-se  a  improcedência  ao  pleito  que  aufere  o
adimplemento do valor restante da suposta dívida do Promovido, visto
que não há nos autos comprovação quanto ao referido ato.”  - fl. 61/62
- Grifo nosso.

1

 TJPB - Acórdão do processo nº 20020090180999001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES.
MANOEL SOARES MONTEIRO - j. Em 20/05/2010.
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Nesse  diapasão,  não  restam  dúvidas  quanto  à  improcedência  do
adimplemento da suposta dívida pela promovida, tão bem eximido pelo
julgador “a quo”.

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, carreou apenas cópia de um cheque no valor de R$ 146.500,00
(cento e quarenta e seis mil e quinhentos reais), às fls. 09, inconclusiva,
sem,  contudo,  juntar  acervo  probatório  para  relacionar  a  referida
cártula a alguma transação, muito menos a inadimplência da empresa
demandada.

Como já explicitado acima, incumbindo o ônus probandi ao demandante,
nos termos do art. 373, I, do Estatuto Processual Civil/2015, este não se
desincumbiu deste requisito processual.

O citado artigo dispõe: 

"Art. 373: 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 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: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SUPOSTO  PACTO
FIRMADO  COM  O  MUNICÍPIO  PARA  A  COLETA  DE  LIXO.
INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS SOBRE
A ALEGAÇÃO. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.
ÔNUS DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DESPROVIMENTO.
- Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, o ônus da prova incumbe à
parte  autora  quanto  ao  fato  constitutivo  de  seu  direito.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00003293420138150981,  3ª
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Câmara Especializada Cível,  Relator DESA.  MARIA DAS GRAÇAS
MORAIS GUEDES , j. em 16-08-2017) Grifo nosso.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
SERVIÇO  DE  INTERNET.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DE  QUE
TENHA  SIDO  PRESTADO.  EXISTÊNCIA  DA  DÍVIDA  NÃO
COMPROVADA.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  INICIAL.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO.  Em  se
tratando de ação de cobrança, compete ao autor a prova da existência
da relação jurídica e da dívida, uma vez que é sua a incumbência de
demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo
373, inciso I,  do CPC/2015.  Não demonstrado o fato constitutivo do
direito alegado, impõe-se o julgamento de improcedência dos pedidos
autorais.  (TJPB;  APL  0001255-93.2012.815.0061;  Segunda  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Tercio  Chaves  de  Moura;  DJPB
25/08/2016; Pág. 9) Grifo nosso.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CONTRATO
ADMINISTRATIVO.  VENDA  DE  PRODUTOS  À
MUNICIPALIDADE. DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA  SEM  ASSINATURA.  ÚNICO  DOCUMENTO
COLACIONADO  AOS  AUTOS.  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA
QUANTO  À  CELEBRAÇÃO  DO  SUPOSTO  CONTRATO  E  À
EFETIVA  ENTREGA  DAS  MERCADORIAS  RELACIONADAS.
ÔNUS  DA  PROVA  DO  AUTOR,  POR  TRATAR-SE  DE  FATO
CONSTITUTIVO  DO  SEU  DIREITO.  INOBSERVÂNCIA  DA
REGRA DO ART. 373, INCISO I, DO NCPC. PROVIMENTO. 1. É
inevitável  o  Decreto  de  improcedência  do  pedido  objeto  da  ação  de
cobrança,  quando  o  danfe  (documento  auxiliar  da  nota  fiscal
eletrônica),  sem assinatura,  foi  o  único  documento  colacionado aos
autos,  não  havendo  evidência  do  suposto  contrato,  nem  da  efetiva
entrega das  mercadorias  relacionadas,  ônus  da  prova que  cabia  ao
autor, por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, nos termos do
art.  373,  inciso I,  do código de processo civil  de 2015.  2.  TJPB: “o
entendimento jurisprudencial pátrio é firme no sentido de que o direito
do credor ao pagamento resta configurado apenas quando houver a
comprovação da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço. ”
(tjpb.  Acórdão/decisão  do  processo  n.  00007366820138150131,  4ª
câmara  especializada  cível,  relator  des  romero  marcelo  da  Fonseca
oliveira,  j.  Em 19-04-2016).  (TJPB; APL 0000343-28.2014.815.0061;
Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Tercio  Chaves  de
Moura; DJPB 17/06/2016; Pág. 8) Grifo nosso.

Na mesma esteira, transcrevo aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“Processual civil. Responsabilidade civil. Código do Consumidor. Ônus
da prova. Inexistência de provas dos fatos alegados na petição inicial.
Decisões  anteriores  fundadas  nas  provas  acostadas  aos  autos.
Impossibilidade  de  reexame.  Súmula  7/STJ.  Não  comprovação  dos
alegados  danos  materiais  e  morais  sofridos.  -  Ao  autor,  incumbe a
prova dos atos constitutivos de seu direito. - Em que pese a indiscutível
aplicação  da  inversão  do  ônus  da  prova  ao  CDC,  tal  instituto  não
possui  aplicação absoluta.  A inversão deve  ser  aplicada “quando,  a
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critério  do  juiz,  for  verossímil  a  alegação  ou  quando  for  ele
hipossuficiente,  segundo  as  regras  ordinárias  de  experiências”.  -
Entenderam  as  instâncias  ordinárias,  após  análise  das  provas  dos
autos,  que  o  recorrente  não  comprovou  as  falhas  na  prestação dos
serviços contratados. Necessidade de revolvimento de todo o conjunto
fático-probatório.  Óbice  da  Súmula  7  do  STJ.  -  O  recorrente  não
provou a ocorrência de vícios no serviço que pudessem lhe conferir
direito  a  uma indenização  por  danos  materiais  ou  morais.  Recurso
especial não conhecido”. (Resp 741393/PR – RELATORA MINISTRA
NANCY ANDRIGHI – TERCEIRA TURMA – JULG. EM 05/08/2008).
GRIFO NOSSO.

Diante  do  exposto,  DESPROVEJO  O  RECURSO  APELATÓRIO,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.” - fls. 93/95.

Portanto, a insatisfação do recorrente com o julgamento contrário aos seus interesses,
ou a rediscussão da causa, não encontram amparo na via dos embargos declaratórios.

Por  fim,  quanto  ao  pleito  de  prequestionamento,  segundo  o  art.  1.025  do  Novo
Código de Processo Civil,  “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou,  para  fins  de  pré-questionamento,  ainda  que  os  embargos  de  declaração  sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.”

Ademais,  segundo  Daniel  Amorim  Assunpção  Neves,  “deve  ser  efusivamente
comemorado o art. 1.025 do Novo CPC, ao prever que se consideram incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos  ou rejeitados,  caso o tribunal  Superior considere existente  erro,
omissão, contradição ou obscuridade. Como se pode notar da mera leitura do dispositivo legal,
está  superado  o  entendimento  consagrado  na  Súmula  211/STJ2.”  (NEVES,   Daniel  Amorim
Assunpção.  Manual  de  Direito  Processual  Civil  –  Volume  único.  8ª  Ed.  Salvador:  Ed.
Juspodium, 2016. Pgs. 1.614)

Posto isso, REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.   

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza (com jurisdição limitada), o
Exmo. Des. Leandro dos Santos a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Douglas
Targino, Procurador de Justiça.

2 Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo. 

(Súmula 211, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/1998, DJ 03/08/1998, p. 366)

6



ED nº 0000762-88.2014.815.0371

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

 
Gustavo Leite Urquiza

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
                                                                                                          J/06
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