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EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  E  ERRO  MATERIAL.
INOCORRÊNCIA.  TENTATIVA  DE  REDISCUSSÃO  DA
MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO  EM  SUA  INTEGRALIDADE.  REJEIÇÃO  DOS
ACLARATÓRIOS.

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

-  “2.  Em nosso  sistema  processual,  o  julgador  não  está  obrigado  a
responder a todos os questionamentos feitos pelas partes, desde que já
tenha  encontrado  motivos  suficientes  e  adequados  para  dar  solução
plausível à controvérsia. (...)
(EDcl  no  AgRg  no  Ag  1255185/MG,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 18/09/2013).

-  “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)

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.
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RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Edson Gomes dos
Santos, em face do Acórdão (fls. 194/197)  que rejeitou as preliminares do mérito e desproveu o
apelo por ele interposto, mantendo sentença que julgou improcedente a presente Ação Declaratória
de Nulidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais.

Nas razões dos seus aclaratórios (fls. 194/197), o embargante suscita a ocorrência de
omissão no decisum vergastado, porquanto expôs ter figurado como avalista, no contrato objeto de
reintegração, em razão de uma imposição abusiva da parte embargada.

Outrossim, assevera que o recorrido abusou do seu direito de credor ao exceder os
limites  impostos  pela  boa-fé,  colocando-o  em posição  de  desvantagem  exagerada  apenas  para
conferir anuência no negócio firmado.

Ante  o  exposto,  pugna  pelo  acolhimento  dos  embargos  para  sanar  os  vícios
apontados e reformar o acórdão combatido, bem como o prequestionamento do art. 6, VIII e 51, IV,
ambos do Código de Defesa do Consumidor e art. 187 do Código Civil.

É o breve relatório.

VOTO

Cumpre mencionar que, segundo o rol taxativo do art. 1.022 do  Novel Código de
Ritos, os Embargos Declaratórios só 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.

Na  hipótese,  vislumbro  que  o  acórdão  embargado  encontra-se  suficientemente
fundamentado, pretendendo a presente insurgência apenas a rediscussão da matéria, o que não é
possível em sede de aclaratórios. Nesse sentido, seguem os julgados:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  OU  DÚVIDA.  PRETENSÃO  DE
PREQUESTIONAMENTO. 1. A parte embargante pretende, em verdade,
a reforma do julgado com a rediscussão da matéria, não se prestando,
para  tanto,  a  via  eleita.  2.  De  mais  a  mais,  inexiste  obrigação  do
julgador  se  pronunciar  sobre  cada  uma das  alegações  e  dos  artigos
citados  pelas  partes,  de  forma  pontual,  bastando  que  apresente
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fundamentação suficiente às razões de seu convencimento. Embargos de
declaração desacolhidos.” (TJRS; EDcl 0057546-95.2015.8.21.9000; Santo
Ângelo; Segunda Turma Recursal Cível; Relª Desª Ana Cláudia Cachapuz Silva
Raabe; Julg. 16/12/2015; DJERS 21/01/2016).

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE
OBSCURIDADE,  CONTRADIÇÃO,  OMISSÃO  OU  DÚVIDA.
REDISCUSSÃO DE FATOS E DO DIREITO. 1.  A  parte  embargante
pretende,  em  verdade,  a  reforma  do  julgado  com  a  rediscussão  da
matéria, não se prestando, para tanto, a via eleita. 2. Inocorrência das
hipóteses previstas no  artigo 48 da lei  nº 9.099/95.  3.  Inexistência de
obrigação do julgador de se pronunciar sobre cada uma das alegações
das partes,  de  forma pontual,  bastando que apresente  fundamentação
suficiente  às  razões  de  seu  convencimento.  Embargos  de  declaração
desacolhidos.” (TJRS; EDcl 0055726-41.2015.8.21.9000; São Borja; Segunda
Turma  Recursal  Cível;  Relª  Desª  Ana  Cláudia  Cachapuz  Silva  Raabe;  Julg.
16/12/2015; DJERS 21/01/2016).

Posto isso, deve-se concluir pela impropriedade dos argumentos trazidos pela parte
embargante, por não haver pontos omissos a serem sanados na decisão impugnada.

A  título  meramente  argumentativo,  verifico  que  o  decisum recorrido  dissertou
satisfatoriamente  sobre  o  fato  do  embargante  ter  figurado  como avalista  em um novo  leasing
envolvendo o automóvel objeto da celeuma jurídica, não conseguindo comprovar a ilegalidade da
ação de reintegração de posse do mencionado bem , senão vejamos: 

“O recorrente assevera ter firmado contrato de arrendamento mercantil
com a  promovida, cujo objeto era um veículo da marca Chevrolet, mo-
delo D-20. Todavia, veio a passar por dificuldades financeiras, procu-
rando o banco para realizar o distrato e devolver o bem.

Ademais,  informou  que  a  demandada  impôs,  para  o  desfazimento  do
negócio, a condição de ser avalista em um novo leasing envolvendo o
mesmo automóvel, que seria adquirido pelo Sr. José Miguel da Silva. Por
conseguinte, aduz que o novo proprietário quitou com todas as parcelas
pactuadas no ano de 1996.

Assim, requereu a condenação da instituição demandada no pagamento
da quantia de R$ 7.375,31 (sete mil, trezentos e setenta e cinco reais e
trinta e um centavos), a título de e indenização por danos morais a ser
arbitrada,  bem  como  o  ressarcimento  pelo  prejuízo  material  na
importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contudo, após análise das provas acostadas aos autos, verifico que não
foi  apresentado  qualquer  documento  ratificando  o  adimplemento  do
contrato firmado entre o Sr. José Miguel da Silva e a Itaú Leasing.

A  título  de  melhor  esclarecimento  dos  fatos,  transcrevo  passagem da
sentença (fls. 70/72), prolatada pelo juiz de primeiro grau, haja vista o
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ilustre magistrado ter abordado com maestria o âmago da lide posta em
juízo, conforme se observa abaixo:

“A exordial não veio instruída com provas de que a cobrança foi de fato
indevida, ou seja, que na data do ajuizamento da ação de reintegração
de posse c/c perdas e danos, inexistia qualquer débito.
A  alegação  constante  da  inicial  de  que  com  a  concretização  do
financiamento em nome de José Miguel da Silva, o Sr. Edson Gomes dos
Santos, não tinha mais qualquer responsabilidade com o financiamento,
não  encontra  respaldo  nos  autos,  pois,  conforme  contrato  de
arrendamento mercantil de fls. 15 a 16v, o Sr. Edson era o avalista do
contrato, ou seja, respondia pelo débito na hipótese de inadimplência do
devedor principal.
Conforme esclarecido acima, a exordial não veio instruída com provas
da adimplência dos  devedores,  na época do ajuizamento  da  ação de
reintegração de posse.
Assim,  sem a prova supra,  não há como afirmar  que a cobrança foi
indevida, visto que, conforme já explicitado acima, o autor era devedor
responsável do débito em questão.
Por outro lado, não havendo provas da cobrança indevida, não há danos
morais  a  serem  reparados,  posto  que,  a  credora  apenas  agiu  no
exercício regular de um direito.”  (fls. 160v)

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 cópias da ação de reintegração de posse e da
avença (fls. 09/28), comprovando, apenas, ter sido avalista do negócio
ora discutido (fls. 15/17).

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
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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." 

Desse modo, a inversão do ônus probatório não é absoluta e automática,
porquanto se condiciona à verossimilhança da argumentação do consu-
midor, o que não ocorreu na hipótese ora discutida.” (fls. 189v/190).

Desse  modo,  apesar  da  alegação  de  que  se  tornou  avalista  por  imposição  da
instituição financeira embargada, infere-se que o embargante não apresentou qualquer prova a fim
de demonstrar tal afirmativa.

Assim, não há no que se falar em omissão, obscuridade, contradição ou erro material
quando o acórdão enfoca, de forma clara, expressa e coerente, a fundamentação que entende
adequada e necessária para o deslinde da questão,  de modo que é igualmente desnecessário
que esta Corte responda a todos os questionamentos da parte.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO  -  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ISS - LISTA DE
SERVIÇOS  -  TAXATIVIDADE  -  INTERPRETAÇÃO  EXTENSIVA  -
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - INOCORRÊNCIA.
1. O Tribunal de origem examinou fundamentadamente todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, não adotando a tese defendida
pela agravante.
2.  Em  nosso  sistema  processual,  o  julgador  não  está  obrigado  a
responder a todos os questionamentos feitos pelas partes, desde que já
tenha encontrado motivos  suficientes  e  adequados para  dar solução
plausível à controvérsia.
3. Embargos de declaração opostos por inconformismo com resultado de
julgamento, desfavorável ao embargante.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas
para  esclarecimentos.”
(EDcl  no  AgRg  no  Ag  1255185/MG,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 18/09/2013)

Portanto, a insatisfação da 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, transcrevo o art. 1.025 do Novo
Código de Processo Civil, que dispõe: “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
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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/STJ1.” (NEVES,  Daniel Amorim Assunpção.
Manual de Direito Processual Civil – Volume único. 8ª Ed. Salvador: Ed. Juspodium, 2016. Pgs. 1.614)

Por tudo que foi exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  o
Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos, e a Excelentíssima Desembargadora Maria de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

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

 Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto”
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018.

 
Des. José Ricardo Porto

RELATOR

J12

1 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).
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