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EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  OMISSÃO. 
INEXISTÊNCIA.  NÍTIDO  INTUITO  DE  REDISCUTIR  A 
MATÉRIA EM CUJO PONTO O ARESTO FOI CONTRÁRIO 
AOS INTERESSES DO EMBARGANTE. MEIO ESCOLHIDO 
IMPRÓPRIO. REJEIÇÃO. 

− Inocorrendo  qualquer  das  hipóteses  previstas  no  art. 
535, do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos, eis que não 
se  prestam  para  rediscussão  de  matéria  já  enfrentada  no 
Acórdão.

Vistos, relatadas e discutidos os presentes autos.

ACORDA  a 3ª Câmara Cível do TJPB, à unanimidade nos 
termos do voto da Relatora, REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

RELATÓRIO

Inconformada com o acórdão de fls. 322/327, Lucimary dos 
Santos,  opôs Embargos Declaratórios alegando omissão quanto a incidência da 
inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. Aduz 
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ser inaplicável, na espécie, a regra do ônus da prova prevista no art. 333 do CPC. 

Prequestionou a matéria e requereu o efeito modificativo.

Em síntese, é o relatório.

V O T O

Conheço do recurso, eis que tempestivo e adequado.

Dispensado o preparo por força do art. 536 do CPC.

De início, cumpre mencionar que, segundo o rol taxativo do 
art. 535 do Código de Processo Civil, os Embargos Declaratórios só são cabíveis 
quando houver na decisão vergastada obscuridade, contradição ou omissão.

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

Assim,  como  os  embargos  declaratórios  visam  afastar  da 
decisão  qualquer  omissão  necessária  à  solução  da  lide,  não  permitindo  a 
obscuridade acaso  identificada  e  extinguindo  qualquer  contradição  entre  a 
premissa argumentada e a conclusão, incorrendo qualquer desses pressupostos, 
impõe-se, repita-se, sua rejeição.

No  caso  em  tela,  o  que  se  pretende,  na  verdade,  é  a 
rediscussão da matéria, o que é incabível em sede de embargos declaratórios. 

O  Acórdão  foi  bastante  claro  e  preciso,  pronunciando-se 
acerca de todos os pontos que foram devolvidos à segunda instância.

A matéria  acerca  da  inversão  do  ônus  da  prova  não  foi 
devolvida  no  apelo,  mesmo porque,  a  inversão  foi  deferida  desde  o  início  do 
processo (fls. 179).

No contexto dos autos, invertido o ônus, o réu deveria provar 
os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, expondo de 
modo cabal alguma excludente, o que de fato ocorreu.

É bom destacar que a simples inversão do ônus da prova, no 
sistema do Código de  Defesa do Consumidor,  não gera a  isenção absoluta  do 
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consumidor  de  provar  os  seus  fatos  constitutivos,  sofrendo  as  consequências 
decorrentes de sua não-produção.

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 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 
741.393/PR, Rel.  Ministra  NANCY ANDRIGHI,  TERCEIRA 
TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 22/08/2008)
 

Ademais, “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações  
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se  
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos  
os seus argumentos.” (RJTJSP 115/207, in Theotonio Negrão, CPC anotado, nota n. 
17a ao art. 535).

Ainda  que  para  fim  de  prequestionamento,  devem  estar 
presentes um dos três requisitos ensejadores dos embargos de declaração, razão 
pela qual merecem ser rejeitados. 

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu a Sessão a Exma. Sra. Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes.  Participaram  do  julgamento  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
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Guedes – Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Marcos  Vilar  Souto  Maior, 
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 19 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                       Relatora
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