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A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0037989-77.2011.815.2001
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Embargante : STELRE Com. de Telefonia e Eletrificação
Advogado : Victor Bruno Rocha Araújo
Embargado : Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
Advogados : Elisia  Helena  de  Melo  Martini  e  Henrique  Jorge  Parada 
Simão

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
ALEGADA OMISSÃO  NO JULGADO. REDISCUSSÃO 
DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. MEIO 
ESCOLHIDO IMPRÓPRIO. LIVRE CONVENCIMENTO 
MOTIVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS 
NO ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO.

− Os embargos declaratórios têm a finalidade de 
esclarecer pontos omissos, obscuros ou contraditórios 
existentes na decisão, não servindo para reexame de 
matéria decidida.

− O  magistrado  possui  livre  convencimento  motivado, 
não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos 
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados 
tenham sido suficientes para embasar a decisão.

V I S T O S , relatados e discutidos os autos acima 
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referenciados.

A C O R D A  a Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar  os  embargos 
declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, fls. 162/164, opostos 
pela  STELRE Com. de Telefonia e Eletrificação Ltda., contra os termos do 
acórdão  de fls. 151/158, que negou provimento à apelação cível  por  ela 
interposta nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos 
morais  e  matérias  ajuizada  em  desfavor  de  Santander  Leasing  S.A. 
Arrendamento Mercantil.

Em suas razões recursais, a recorrente alega omissão no 
decisum, aduzindo que esta Câmara deixou de se pronunciar sobre o pedido de 
reconhecimento dos efeitos da revelia no tocante à ausência de impugnação 
quanto  ao  adimplemento  do  financiamento,  bem  assim  sobre  o  pleito  de 
inversão do ônus da prova e aplicação do CDC ao caso.

Afirma  que  não  anseia  infringir  qualquer  efeito 
modificativo  ao  acórdão,  mas  tão  somente  obter  expresso  pronunciamento 
quanto ao pedido formulado, havendo plena adequação ao art. 535, II, CPC.

Requer, por fim, o provimento dos embargos para suprir 
o que foi apontado.

É o relatório.

V O T O

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  – 
Relatora

Os embargos devem ser rejeitados, pois não buscam sanar 
quaisquer vícios existentes no acórdão, mas simplesmente rediscutir matéria já 
julgada, o que é inadmissível nesta via.
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Em conformidade com a sistemática recursal estabelecida 
pelo art. 535 do CPC, os embargos de declaração somente são cabíveis quando 
“houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição” ou “for omitido 
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal”.

Alega a embargante  que  o  acórdão  não  se  pronunciou 
sobre os pleitos referentes: à ausência de impugnação quanto ao adimplemento 
do financiamento, à inversão do ônus da prova e à aplicação do CDC ao caso.

Partindo desse delineamento normativo, em paralelo com 
o teor do que restou julgado no decisum ora fustigado, verifica-se, de forma 
cristalina, não padecer de nenhuma mácula relativamente aos pontos 
levantados.

Por oportuno, transcrevo o trecho do acórdão em que esta 
Câmara pronunciou-se quanto à alegada  ausência de impugnação quanto ao 
adimplemento do financiamento, fl. 155:

“(...) Contudo, atenta aos autos, observo que ao contestar, fls. 61/75, o 
banco promovido afirmou expressamente que a empresa autora não 
trouxe aos autos qualquer documento comprovando a liquidação dos 
contratos de arrendamento mercantil firmados, fato que impediria a 
referida transferência.

Por sua vez, o juízo singular fez referência à peça apresentada pelo 
promovido,  notadamente  à  negativa  total  quanto  aos  fatos 
alegados,  ressaltando  que  não  caberia  ao  banco  provar  fato 
negativo, ônus que caberia ao autor.

Assim, não há que se falar em confissão da obrigação de fazer por 
parte da instituição apelada, tampouco que o juízo deixou de apreciar 
a obrigação de fazer. O que se observa é que para tornar obrigatória a 
transferência dos veículos para o nome da empresa autora, necessária 
a prova de que todos os contratos estavam quitados, o que, de fato, 
não restou provado nos autos.

De fato, por tudo o que dos autos constam, agiu acertadamente o 
magistrado  a  quo,  tendo em vista  que  não há provas do alegado 
direito do autor, o qual não logrou êxito em comprovar sequer ter 
quitado  os  veículos  que  pretende  transferir  para  seu  nome,  não 
produzindo  provas  durante  a  instrução  processual  que 
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demonstrassem os fatos alegados. (…) (negritei).”

De igual modo, o acórdão se pronunciou expressamente 
sobre a inversão do ônus da prova e sua inaplicabilidade ao presente caso, 
mesmo que se tratasse de responsabilidade objetiva, consoante se observa à fls. 
156/157:

“(...)  Ademais,  considerando que todo direito se sustenta em fatos, 
aquele  que  alega  possuir  um  direito  deve,  antes  de  mais  nada, 
demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-
se,  portanto,  estabelecer,  como  regra  geral  dominante  de  nosso 
sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que alega a 
existência  de  determinado  fato  para  dele  derivar  a  existência  de 
algum  direito  incumbe  o  ônus  de  demonstrar  sua  existência.  Em 
resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo 
alegados como existentes.

Neste norte, insta salientar que, nos termos do art. 333, I1, do CPC, o 
ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu 
direito, ou seja, a produção de prova é uma espécie de encargo que 
arca o autor. Todavia, o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe 
cabia. 

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
SERVIDOR  PÚBLICO.  POLICIAL  MILITAR.  DESCONTOS 
INDEVIDOS REFERENTES AO LIMITE REMUNERATÓRIO. 
VANTAGENS PESSOAIS.  AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 
DO DIREITO.  ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.  EXAME DE 
OFENSA  AO  ART.  333,  II,  DO  CPC.  IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULAS  7 E 211/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
1. Agravo regimental no qual se questiona, além do dissídio 
jurisprudencial,  a  ofensa  ao  artigo  333,  II,  do  CPC  ao 
argumento de que compete ao réu, ora agravado, o ônus da 
prova  de  que  foram realizados  descontos  nos  proventos  do 
agravante (abate-teto constitucional).
2.  Diversamente  do  que  se  sustenta  no  recurso  obstado, a 
questão foi dirimida pelo reconhecimento de que o autor, ora 
recorrente, não fez prova do fato constitutivo do seu direito, 

1 CPC, Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
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ou seja, foi aplicado o inciso I do artigo 333 do CPC ao invés 
do  inciso  II,  como  declarado;  ou  seja,  segundo  o  acórdão 
recorrido,  o  autor-agravante  nem  sequer  juntou  os 
contracheques  referentes  ao  período  anterior  e  posterior  à 
incidência  do  suposto  redutor  das  vantagens  pessoais.  O 
único documento apresentado diz respeito à tabela criada por 
contador particular e não comprovaria o efetivo desconto nos 
proventos de aposentadoria. Desse modo, a revisão do que foi 
decidido  requer  a  apreciação  do  conjunto  probatório  dos 
autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. A Corte de origem não analisou o suposto fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do autor, o que reflete a 
falta  de  prequestionamento  da  questão.  Incide  à  hipótese  a 
Súmula 211/STJ.
4.  Não  ocorreu  a  devida  demonstração  do  dissídio 
jurisprudencial,  conforme  determinam  os  artigos  541, 
parágrafo único, do CPC e 255, § 2º, do RI/STJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  AREsp  127.872/PI,  Rel.  Ministro  BENEDITO 
GONÇALVES,  PRIMEIRA TURMA,  julgado  em  19/04/2012, 
DJe 25/04/2012)

Outro não é o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul, ao tratar especificamente da distribuição do ônus da prova:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE 
TRANSPORTE AÉREO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. 
ALEGAÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DEFEITUOSA  DO 
CONTRATO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  NEXO 
CAUSAL.  ÔNUS  DA PROVA.  Não  é  do  réu,  por  força  da 
distribuição do ônus da prova,  o  encargo de demonstrar  a 
existência de fato impeditivo,  modificativo ou extintivo do 
direito do autor (art. 333, II, do CPC), antes que esse (o autor) 
demonstre o fato constitutivo do seu direito (art.  333, I, do 
mesmo  diploma),  que,  nos  termos  da  inicial,  seria  a  não 
prestação  (ou  a  prestação  defeituosa)  dos  serviços  de 
transporte aéreo contratados com a ré.  Desta forma, mesmo 
cuidando-se de responsabilidade objetiva, incumbe ao autor 
a  demonstração  do  nexo  causal  entre  o  prejuízo  (perda 
material  em  razão  da  não  recuperação  das  mercadorias 
enviadas a terceiro, cujo negócio fora desfeito) e a prestação 
do serviço, do que não se desincumbiu.  DESPROVIMENTO 
DO  APELO  E  PROVIMENTO  DO  RECURSO  ADESIVO. 
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(Apelação  Cível  Nº  70049221427,  Décima  Segunda  Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho 
Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/08/2012)

Percebe-se que a parte demandante, ora apelante, se limitou a alegar 
ter  quitado  o  financiamento  em  2004,  sem  ao  menos  trazer  ou 
produzir qualquer prova neste sentido. No entanto, esse era ônus 
que lhe competia.

Não há, ainda, que se falar em inversão do ônus da prova, face a 
alegada hipossuficiência do apelante, uma vez que, em se tratando 
de pessoa jurídica, poderia comprovar os referidos pagamentos de 
diversas formas, inexistindo grande dificuldade para isso. Ademais, 
como o próprio juízo de 1º grau delineou, não cabe ao réu provar fato 

negativo.(...) ”

Logo, infere-se que a embargante pretende rediscutir 
matéria amplamente analisada quando do julgamento da apelação e modificar 
os  próprios  fundamentos  da  decisão,  e  a  isso  não se  prestam os  embargos 
declaratórios.

Sobre o tema, já decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO.  ART.  535,  I,  DO  CPC.  OBSCURIDADES 
INEXISTENTES.  INCONFORMISMO.  INOVAÇÃO  RECURSAL. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. O voto condutor 
do  acórdão  embargado  apreciou  fundamentadamente,  de  modo 
coerente  e  completo,  todas  as  questões  necessárias  à  solução  da 
controvérsia,  dando-lhes,  contudo,  solução  jurídica  diversa  da 
pretendida pela embargante. II. Inexistindo, no acórdão embargado, 
as obscuridades apontadas, nos termos do art. 535, I, do CPC, não 
merecem ser acolhidos os embargos de declaração, que, em verdade, 
revelam  o  inconformismo  da  embargante  com  as  conclusões  do 
decisum. III. Consoante a jurisprudência do STJ, "o cabimento dos 
aclaratórios mostra-se restrito às hipóteses previstas no art. 535, I e 
II do CPC, de maneira que não se prestam à rediscussão da matéria 
de fato e de direito delimitada no pronunciamento judicial alvo do 
pedido  de  integração;  é  vedado  às  partes  inovar,  em  sede  de 
embargos  de  declaração,  a  matéria  submetida  ao  crivo  do  órgão 
julgador,  tendo  em  vista  a  ocorrência  da  preclusão  consumativa. 
Precedentes:  EDCL  no  AGRG  no  RESP.  511.216/DF,  Rel.  Min. 
Humberto  Martins,  dje  02.05.2012;  AGRG  nos  EDCL  no  AREsp 
36.700/rj,  Rel.  Ministro herman benjamin,  dje  06.03.2012;  AGRG no 
AREsp 34.374/rj, de minha relatoria,  dje 28.02.2012" (STJ,  AGRG no 
RESP 1.225.009/AL, Rel. Ministro napoleão nunes maia filho, Primeira 
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Turma,  dje  de  24/05/2012).  lV.  Embargos  de  declaração  rejeitados. 
(STJ; EDcl-AgRg-REsp 808.319; Proc. 2006/0006697-8; RS; Sexta Turma;  
Relª Minª Assusete Magalhães; DJE 01/07/2014) 

PROCESSUAL  CIVIL.  Embargos  de  declaração  na  reclamação. 
Inexistência  de  quaisquer  dos  vícios  do  art.  535  do  CPC. 
Rediscussão  de  matéria  já  decidida.  Embargos  rejeitados.  (STJ;  
EDcl-Rcl  18.495;  Proc.  2014/0131597-3;  SP;  Segunda  Seção;  Rel.  Min.  
Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 01/07/2014) 

In casu, o v. acórdão pronunciou-se de forma clara e 
objetiva sobre as questões  levantadas, não se podendo voltar, em sede de 
embargos de declaração, a matérias já julgadas e óbices já superados, exceto, 
para sanar omissão, contradição ou dúvida no julgado, o que, repita-se, não é o 
caso dos autos. 

Outrossim, importa destacar,  também, entendimento da 
Corte Superior, no sentido de que “os embargos de declaração que enfrentam 
explicitamente  a  questão  embargada  não  ensejam  recurso  especial  pela 
violação do artigo 535, II,  do CPC,  sendo certo que o magistrado não está 
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os 
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão  .  ”[1] 

Colaciono outro julgado neste sentido:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL 
NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DOLOSO. 
CONDENAÇÃO  CONFIRMADA  PELO  TRIBUNAL  DE  PISO. 
RESP  NÃO  ADMITIDO.  ARESP  NÃO  PROVIDO.  PLEITO  DE 
REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA.  SÚMULA  Nº  7/STJ. 
ALEGADA  OMISSÃO.  PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA 
MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  VÍCIO. 
EMBARGOS REJEITADOS. (...) 2. O julgador não está obrigado a 
se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, 
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para 
embasar a decisão. 3. A pretensão de rejulgamento da causa, na via 
estreita  dos  declaratórios,  mostra-se  inadequada.  4.  Embargos  de 
declaração  rejeitados.  (STJ;  EDcl-AgRg-AREsp  353.002;  Proc.  
2013/0196741-5;  PE;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Jorge  Mussi;  DJE  
01/07/2014) 

Nesse tocante, acerca da aplicação do CDC à hipótese dos 
autos, induvidoso que eventuais dispositivos legais que não foram objeto da 
decisão não têm o condão de torná-la omissa, notadamente porque sendo o 
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decisum fundamentado,  possui  o  magistrado  o  seu  livre  convencimento 
motivado.

Com  essas  considerações,  REJEITO  OS  EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS.

É como voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 23 de 
setembro de 2014, conforme Certidão do julgamento de f. 167. Participaram do 
julgamento, além desta relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides) e o 
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Sr. Dr. Francisco 
Seráphico Ferraz da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 24de setembro de 
2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
 Relatora
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