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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECURSO 
APELATÓRIO.   DECISÃO COLEGIADA.  OMISSÃO. 
OBSCURIDADE.  CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA. 
REDISCUSSÃO  DA MATÉRIA  APRECIADA.  NOVO 
JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE 
ENFOCOU MATÉRIA SUFICIENTE PARA DIRIMIR A 
CONTROVÉRSIA  TRAZIDA  AOS  AUTOS. 
DESNECESSIDADE  DE  DELIBERAÇÃO  ACERCA 
DE  TODOS  OS  FUNDAMENTOS  DEVOLVIDOS 
PELAS  PARTES.  REJEIÇÃO  DA  SÚPLICA 
ACLARATÓRIA.

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

- “O julgador não está obrigado a responder a todos os 
questionamentos formulados pelas partes, competindo-
lhe,  apenas,  indicar  a  fundamentação  adequada  ao 
deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades 
do caso concreto, como ocorreu in casu, não havendo 
qualquer omissão no julgado embargado.” (STJ. EDcl no 
AgRg  no  Ag  1238609  /  RJ.  Rel.  Min.  Gilson  Dipp.  J.  em 
14/12/2010).

- Mesmo nos embargos com objetivo de buscar as vias 
Especial  e  Extraordinária,  devem ficar  demonstrados 
as figuras elencadas no dispositivo 535 do CPC e, por 
construção  pretoriana  integrativa,  a  hipótese  de  erro 
material, sob pena de rejeição.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

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

RELATÓRIO 

Inconformada com o Acórdão de fls.320/326-verso,  que desproveu o seu 

recurso apelatório, a  Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S/A apresentou os 

presentes Embargos de Declaração (fls. 378/386). 

Em suas razões recursais,  o insurgente repete,  basicamente,  a alegação 

ventilada  por  ocasião  da  sua  irresignação  apelatória,  defendendo  o  equívoco  na 

imputação da sua responsabilidade civil, sob o argumento de que houve culpa exclusiva 

da vítima (de cujus).

Caso ultrapassada essa tese, pleiteia a minoração do valor indenizatório, 

haja  vista  ter  sido  fixado  em  descompasso  com  os  critérios  da  razoabilidade, 

proporcionalidade e moderação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios,  suprindo as 

omissões apontadas, bem como para que haja o prequestionamento explícito dos arts. 

128,927,944 e 945 do Código Civil - fls. 378/386.

 

É o relatório.

VOTO

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

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

Dito isto, considerando a ausência dos elementos essenciais ao cabimento 

dos  embargos  de  declaração,  previstos  no  art.  535,  do  Código  de  Processo  Civil, 
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mantenho a posição sustentada na decisão colegiada confrontada, pelos seus próprios 

fundamentos,  uma vez  que  foram suficientes  para  dirimir  a  questão  em disceptação, 

inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada, cujo teor segue, ipsis litteris,  

na parte que interessa:

“Conforme visto no relatório,  o ponto principal  da questão  
gira  em  torno  da  configuração  da  responsabilidade  da 
concessionária  de  energia  elétrica  no  óbito  do  filho  dos  
promoventes,  em  decorrência  de  queda  de  um  poste  de  
energia elétrica.

Prima  facie,  a  título  de  melhor  esclarecimento  dos  fatos,  
transcrevo passagem da sentença (fls. 267/274), 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:

“É incontroverso o falecimento do filho dos autores em razão  
da queda de um poste dentro da propriedade denominada  
Sítio  Pílões.  O  cerne  da  questão,  entretanto,  é  apontar  o  
responsável  pelo  evento  danoso  -  a  vítima,  a  empresa 
promovida  ou  ambos,  concorrentemente,  ou  até  mesmo o  
proprietário do Sítio onde ocorreu o evento danoso.
Postas essas premissas, no caso em apreço, pretendem os  
requerentes  indenização,  por  danos  materiais  e  morais,  
resultantes da morte da vítima, seu filho, em razão da queda  
de um poste, instalado na propriedade do Sr. Manoel Tomaz 
(Sítio  Pilões),  cujas  instalações  de  rede  elétrica  já  haviam  
sido  desativadas  há  dois  anos,  sem  que  a  empresa  
demandada  tivesse  retirado  os  postes  ou  realizasse 
manutenção dos mesmos, ocasionando a morte de seu filho  
por compressão torácica.
(…)
No caso dos autos, verifica-se que à época do evento danoso, foi  
aberto inquérito  policial  para apuração das reais  condições em 
que se deu o falecimento do filho dos autores, procedimento que,  
de fato, não foi mencionado pelas partes autoras, mas veio à tona  
com a apresentação da defesa da parte promovida.
Dos depoimentos prestados na seara policial, alguns transcritos  
pela demandada, ficou assente que a vítima escavou ao redor do 
poste no intuito de removê-lo juntamente com o seu pai e o Sr.  
Vanderlan Almeida, quando o poste caiu sobre ele.
Todavia, restou evidenciado, também, a omissão da empresa 
demandada no que concerne a remoção dos postes à época  
do sinistro, conforme demonstrado no depoimento do pai da  
vítima, ora autor, na seara administrativa, vejamos: “(...) Que  
acerca de 12 anos existia a rede de energia elética naquele  
sítio,  mas  há  dois  anos  tinha  sido  desativada  a  energia 
elétrica daquele sítio; (…) Que afirma o declarante que acerca  
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de trinta dias passou o referido sítio um pessoal dizendo que  
estavam  fazendo  levantamento,  e  onde  estivesse  rede 
energia elétrica desativada a empresa iria recolher;” - f. 157v.
Outro depoimento, desta vez de Vanderlan Almeida de Souza (f.  
159),  confirma  a  desativação  da  rede  elétrica  nos  postes  da  
propriedade supracitada há dois anos.
Os depoimentos transcritos pela empresa demandada, cujo teor  
foram apontados ao autos (ff. 157-160), não deixam dúvidas que 
a rede elétrica estava desativada há dois anos, sem que a parte  
promovida tivesse providenciado a remoção dos postes.
Não  foi  diferente  com  os  depoimentos  prestados  em  juízo,  
oportunidade em que foi ratificado o abandono dos postes após a  
desativação da rede elétrica, a exemplo do depoimento prestado  
por Cícero Fábio da Silva,  (f. 231), em que afirmou que “ a rede  
aparentava  está  abandonada,;  que  os  postes  estavam 
abadonados em face da SAELPA não ir lá fazer a manutenção”.
Denota-se  que  há  nexo  causal  entre  o  dano  e  o  agir  da  
ENERGISA,  afastando-se a  alegada  culpa exclusiva  da vítima,  
vez que, por mais que a mesma tivesse escavado ao redor do 
poste, não conseguiria derrubá-lo se o mesmo já não estivesse  
inclinado,  como  relataram  as  testemunhas  inquiridas,  valendo 
ressaltar que, apesar de desativar a rede elétrica há mais de dois  
anos, a empresa demandada não tomou as providências cabíveis  
para  a  remoção  dos  postes,  a  fim  de  evitar  danos  aos  
transeuntes.
Evidentemente, caso a empresa viesse a inspecionar o local,  
exercendo seu direito de conservação e vigilância da coisa,  
com certeza não teria ocorrido o sinistro. Restou inconteste  
que de nada servia os postes instalados no terreno, onde a  
rede  elétrica  encontrava-se  inativa.  Simplesmente  
permaneceram  lá,  irregularmente,  já  que  abandonados  no 
terreno em vivia a vítima.
Destarte, se agiu o acidentado com imprudência, ao proceder a  
escavação  de  poste  já  inclinado,  agiu  de  forma  omissa,  a  
Energisa,  ao  não  providenciar  a  retirada  dos  postes  e  rede  
elétrica  do  local,  restando  evidenciada  a  culpa  concorrente  e,  
portanto, o dever de indenizar, que nessa hipótese não serve para 
isentar a concessionária, servindo, unicamente, para abrandar a 
indenização.
(…)
Em  decorrência  do  acidente  ocasionado  por  omissão  da  
empresa  demandada,  a  vida  de  um  jovem  foi  ceifada,  
trazendo por toda a existência dos seus genitores a sensação  
de tristeza frente à ausência do ente querido. O dano moral  
fica, portanto, claramente caracterizado pela dor de perder de  
forma  tão  trágica  o  familiar  estimado.”  Grifo  nosso.(fls.  
270/271).

Por oportuno, registro que o julgado de primeiro grau deve ser  
mantido, porém, com outros fundamentos, cujas razões explano a 
seguir.
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A teoria predominante na doutrina moderna é a objetiva,  tendo 
sido acolhida na Constituição Federal de 1988 (art. 37, § 6º). Na  
responsabilidade  objetiva,  há  sempre  o  dever  de  indenizar  
quando se verifica o dano e o nexo de causalidade entre este e o  
comportamento do agente público, não dependendo do exame do 
elemento subjetivo por parte dos prepostos estatais.

Desta  conceituação,  temos  que  a  única  hipótese  em  que 
podemos afastar a referida tese é quando o Estado prova que o  
fato danoso ocorreu por culpa da vítima ou por caso fortuito ou  
força maior. 

Não obstante, no que toca especificamente à responsabilidade do 
Poder Público por omissão, percebemos que a própria doutrina  
diverge em relação a qual das teorias deve ser observada, se a  
objetiva  ou  a  subjetiva,  aparentemente  relativizando  e  
temperando o rigor da primeira. 

A omissão configura a culpa in omittendo ou a in vigilando. São  
casos  de  inércia, onde  o  ente  público  cruza  os  braços,  
omitindo-se do seu dever de vigiar, acabando por não agir,  
empenhando assim a responsabilidade do Estado por incúria  
do agente. 

Quando  o  comportamento  lesivo  é  omissivo,  os  prejuízos  são 
causados pelo Estado, mas por evento alheio a ele. A omissão é  
condição do dano, porque propicia a sua ocorrência.

O Professor Celso Antônio Bandeira de Mello leciona que, nesses  
casos,  a  responsabilidade  estatal  por  ato  omissivo  somente  
exsurge  quando  o  dano  decorrer  de  comportamento  ilícito  da 
Administração,  o  que  leva,  necessariamente,  a  perquirir-se  o 
elemento culpa do agente público  (negligência,  imprudência  ou  
imperícia). Resumindo-se, entende ser aplicável a teoria subjetiva  
às omissões estatais. (Curso de Direito Administrativo - Malheiros  
Editores, 8ª ed.).

Visto estas considerações, a responsabilidade do Poder Público  
por omissão só deve ser reconhecida se houver nexo causal entre  
a falta do serviço e o evento. Em outras palavras, não se pode  
responsabilizá-lo apenas porque, genericamente, sejam falhos os  
serviços  de  segurança,  saúde  etc.  A  responsabilidade  por  
omissão somente poderá ser reconhecida se demonstrado que,  
no caso concreto, seus agentes deixaram de praticar atos que,  
razoavelmente, deles se podiam exigir.

O direito pretoriano, a partir do Supremo Tribunal Federal,  vem 
adotando o entendimento  da subjetividade  da responsabilidade 
por ato omissivo. Nesse sentido o RE 179.147,  de relatoria do 
Ministro Carlos Velloso:
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“Tratando-se  de  ato  omissivo  do  Poder  Público,  a  
responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo  
ou culpa, numa de suas três vertentes, negligência, imperícia ou  
imprudência,  não  sendo,  entretanto,  necessário  individualizá-la,  
dado  que  pode  ser  atribuída  ao  serviço  público,  de  forma 
genérica, a fante du service dos franceses”.

Tomado por este norte, o Superior Tribunal de Justiça pontuou da  
mesma forma:

“RECURSO  ESPECIAL  -  ALÍNEAS  "A"  E  "C"  – 
RESPONSABILIDADE CIVIL  DO ESTADO -  ATO OMISSIVO -  
RESPONSABILIDADE  SUBJETIVA  -  NEGLIGÊNCIA  NA 
SEGURANÇA  DE  BALNEÁRIO  PÚBLICO  -  MERGULHO  EM 
LOCAL  PERIGOSO  -  CONSEQÜENTE  TETRAPLEGIA  -  
IMPRUDÊNCIA  DA  VÍTIMA  –  CULPA  RECÍPROCA  -  
INDENIZAÇÃO  DEVIDA  PROPORCIONALMENTE”.  (Resp 
418713/SP, unânime, julgado 20/5/2003, DJ 8/9/2003).

A fixação da responsabilidade subjetiva nos casos de omissão  
estatal  gera  um significativo  peso à vítima do dano,  já  que se 
inverte o ônus da prova, de forma a impô-la, contrariamente com 
o  que  acontece  com  a  responsabilidade  objetiva,  onde  o  
prejudicado está inteiramente libertado da prova.

Dentre os autores nacionais, quem melhor enfocou o aspecto da  
responsabilidade do Estado por omissão foi o Prof. Celso Antônio  
Bandeira de Mello, o qual completa o seu pensamento, no artigo  
supra citado, dizendo:

"É razoável  e impositivo  que o Estado responda objetivamente  
pelos  danos  que  causou.  Mas  só  é  razoável  e  impositivo  que  
responda pelos danos que não causou quando estiver de direito  
obrigado a impedi-los".

Não restam dúvidas ao analisarmos o vasto caderno processual  
que,  de  fato,  estamos  diante  de  uma  omissão  específica  da 
concessionária  pública,  qual  seja,  a  fiscalização  e  manutenção 
dos postes de energia elétrica. Com isso, a responsabilidade de 
indenizar do ente público necessita de prova da ocorrência do ato,  
a omissão específica e o nexo de causalidade entre ambos.

Assim,  temos  que  óbvia  é  a  ocorrência  do  evento  danoso,  
vastamente  comprovado  através  dos  documentos  juntado  aos  
autos.  No  que  tange  à  omissão  específica,  a  mesma  se  
verificou  tendo  em  vista  que  foram  ignorados  todos  os  
pedidos  realizados  pelos  moradores  do  Sítio  Pilões  no 
sentido  da  retirada  ou  realização  de  manutenção  da  rede  
elétrica  e  não  houve  a  prática  de  atos  comissivos  para  a  
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resolução do problema. Em relação ao nexo de causalidade, não 
carece maiores explanações devido a sua obviedade solar.

Por  outro  lado,  como  bem  resaltou  a  magistrada  de  base,  
importante registrar que a vítima agiu com imprudência ao efetuar  
a  escavação  do  poste,  o  que  aliado  a  conduta  omissiva  da  
Energisa ao não providenciar a retirada dos postes e rede elétrica  
do local,  evidencia a culpa concorrente e, portanto, o dever de  
indenizar, que nessa situação não serve para isentar a empresa  
concessionária, mas apenas para abrandar a indenização.

Nesse norte,  colaciono arestos do Tribunal  de Justiça Gaúcho,  
vejamos:

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  MORTE.  DESCARGA  DE 
ENERGIA  ELÉTRICA.  DEVER  DE  INDENIZAR.  
CONCESSIONÁRIA.  MUNICÍPIO.  1.  O  sistema  jurídico 
brasileiro  adota a  responsabilidade patrimonial  objetiva do  
estado  sob  a  forma  da  teoria  do  risco  administrativo.  Tal  
assertiva encontra respaldo legal no art. 37, § 6º, da CF/88.  
Todavia, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva  
quando o dano acontece em decorrência de uma omissão do 
ente público. 2. Desse modo, havendo conduta culposa dos  
réus  quanto  ao  evento  danoso,  impõe-se  o  dever  de  
indenizar, não obstante a existência de culpa concorrente da  
vítima, que recebeu descarga de energia elétrica letal após  
tentar pendurar, no respectivo poste energizado, arame que  
serviria  como  varal  para  estender  roupas.  3.  Obrigação 
específica da concessionária de serviço público de fiscalizar  as  
condições de transmissão de eletricidade. Serviço que deve ser  
prestado sem risco para a coletividade, o que não aconteceu no  
caso dos autos. 4. Obrigação do Município de fiscalizar os postes  
de  energia  elétrica  que  se  encontram  em  via  pública.  5.  
Honorários  advocatícios  arbitrados  em  conformidade  com  as 
peculiaridades  do  caso  concreto.  APELO  IMPROVIDO.  
SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJRS; AC 
70016510208;  Faxinal  do  Soturno;  Décima  Câmara  Cível;  Rel.  
Des.  Luiz  Ary  Vessini  de  Lima;  Julg.  26/06/2008;  DOERS 
16/07/2008; Pág. 29) Grifo nosso.  
 
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE  
DE  CRIANÇA  EM  ESTAÇÃO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.  
OMISSÃO  EM  FORNECER  SEGURANÇA  ADEQUADA  AO 
LOCAL.  RESPONSABILIDADE  SUBJETIVA  DO  ESTADO.  
PENSIONAMENTO.  I.  Trata-se  de  omissão  de  um 
comportamento  de  pessoa  jurídica  de  direito  privado  que 
presta serviço público,  do qual  resultou dano,  por  não ter  
sido  realizada  determinada  prestação  dentre  as  que 
incumbem ao Estado realizar em prol da coletividade. Incide  
a  teoria  da  faute  du  service,  e  não  em  responsabilidade 
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objetiva  do  Estado.  II.  No  caso,  restou comprovado  a  sua  
omissão em fornecer segurança adequada no cercamento de 
estação de energia elétrica. Todavia, restou demonstrada nos 
autos a presença de concausa consistente no descuido dos  
pais da criança em deixá-la caminhar pela rua sozinha. Logo,  
impende  reconhecer  a  culpa  concorrente  do  próprio 
consumidor para a produção do evento danoso, de forma a  
mitigar,  em  termos  indenizatórios,  a  responsabilidade  da  
requerida  pela  falha  na  prestação  do  serviço.  III.  DANO  
MORAL.  Evidenciados os pressupostos para a responsabilidade 
civil dos réus, o dano moral dispensa prova concreta para a sua  
caracterização,  que  origina  o  dever  de  indenizar.  Suficiente  a  
prova da existência do ato ilícito, pois o dano moral existe in re  
ipsa.  Precedentes  desta  Corte  e  do  STJ.  Conforme  doutrina  
abalizada sobre a matéria,  a indenização por dano moral deve  
representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de  
alguma  forma o  sofrimento  impingido  e  de infligir  ao  causador  
sanção e alerta para que não volte a repetir o ato. Com efeito, a  
eficácia  da  contrapartida  pecuniária  está  na  aptidão  para 
proporcionar tal  satisfação em justa medida,  de modo que não  
signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza  
impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 
atentado. lV. DANO PATRIMONIAL. O pensionamento, no caso, é  
devido (Súmula nº 491 do STF) e deve ser pago até a data em  
que a filha dos autores completaria 65 anos, se até lá viver os  
beneficiários  da  pensão,  sendo  o  valor  da  parcela  mensal  
reduzido à metade a partir da data em que o falecido completaria  
25  anos.  Precedentes  do  STJ.  Precedentes.  V.  ÔNUS 
SUCUMBENCIAIS. Manutenção. REJEITARAM A PRELIMINAR.  
DESPROVERAM O 1º APELO. PROVERAM PARCIALMENTE O 
2º APELO. UNÂNIME. (TJRS; AC 70014826259; São Lourenço 
do  Sul;  Sexta  Câmara  Cível  -  Regime  de  Exceção;  Rel.  Des.  
Odone Sanguiné; Julg. 13/11/2007; DOERS 03/12/2007; Pág. 40) 
Grifo nosso.
 

Ainda, acerca da questão, apresento arestos do Superior Tribunal  
de Justiça: 

ADMINISTRATIVO.  RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO  
POR  ATO  OMISSIVO.  QUEDA  DE  ENTULHOS  EM 
RESIDÊNCIA LOCALIZADA À MARGEM DE RODOVIA.  1.  A  
responsabilidade civil imputada ao Estado por ato danoso de  
seus prepostos é objetiva (art.  37,  § 6º,  CF),  impondo-se o  
dever  de  indenizar  quando  houver  dano  ao  patrimônio  de  
outrem e nexo causal entre o dano e o comportamento do  
preposto.  2.  Somente  se  afasta  a  responsabilidade  se  o  
evento danoso resultar de caso fortuito ou força maior, ou  
decorrer  de  culpa  da  vítima.  3.  Em  se  tratando  de  ato  
omissivo,  embora  esteja  a  doutrina  dividida  entre  as  
correntes da responsabilidade objetiva e da responsabilidade 
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subjetiva, prevalece, na jurisprudência, a teoria subjetiva do  
ato  omissivo, só  havendo  indenização  culpa  do  preposto.  4.  
Recurso  Especial  improvido.  (STJ;  REsp  721.439;  Proc.  
2005/0017059-9; RJ; Segunda Turma; Relª Min. Eliana Calmon 
Alves; Julg. 21/08/2007; DJU 31/08/2007; Pág. 221)Grifo nosso. 
 ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.  
OMISSÃO.  FALTA  DO  SERVIÇO.  RESPONSABILIDADE 
SUBJETIVA.  MORTE  DE  POLICIAL  DURANTE 
TRANSFERÊNCIA  DE  PRESO.  NÃO-COMPROVAÇÃO  DA 
CULPA  ESTATAL  (PUBLICIZADA). IMPOSSIBILIDADE  DE 
REVISÃO  DOS  FATOS  NO  RECURSO  ESPECIAL  PARA 
CARACTERIZAÇÃO DA CULPA E DO IMPRESCINDÍVEL NEXO.  
SOBERANIA DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA NAS PROVAS. ARTS.  
302  E  535  DO  CPC.  NÃO-VIOLAÇÃO.  1.  Desenvolvida  
fundamentação  bastante  para  a  compreensão  dos  motivos  
afivelados  ao  convencimento  e  fonte  da  conclusão,  mostra-se 
despicienda  a  exaustão  de  todas  as  razões  postas,  não  se 
consubstanciando ofensa ao artigo 535, II, CPC. Deveras, vezes  
a basto tem sido exaltado que a finalidade da jurisdição é compor  
a lide e não a discussão exaustiva em torno de padrões legais e  
de todos os enunciados do contraditório. Demais, privativamente  
incumbe ao julgador estabelecer as normas jurídicas aplicáveis ao  
caso  concreto,  atividade  excluída  da  vontade  dos  litigantes.  
(RESP 197.921/DF, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 23.10.2000)  
2.  Se  a  Fazenda  Estadual  esmerou-se  em  combater  
especificamente todos os pontos da inicial, em sua contestação,  
não há falar em presunção de veracidade dos fatos narrados. 3. A 
responsabilidade  do  Estado  por  omissão  é  subjetiva.  
Jurisprudência  predominantes  do  STF  e  do  STJ.  Desde  a  
inicial,  vieram os recorrentes discutindo a  falta  do serviço 
estatal por omissão, o que é bem diferente de se discutir o  
fato do serviço para aplicação da responsabilidade objetiva.  
4. Ir  além,  para analisar  o que requerido pelos recorrentes em 
sede de Recurso Especial, implica revolvimento da matéria fática,  
uma  vez  que,  em  razão  da  devolutividade  vinculada  deste  
recurso, não se pode, a esta altura, ir  além para verificar  se a  
omissão do Estado em garantir ao policial assassinado a devida  
escolta  para  a  transferência  do  preso  teria  sido  causa  
determinante para a ocorrência do sinistro. Assim, também não se 
pode desbordar do quadro fático pré-estabelecido para analisar a  
existência do necessário nexo causal entre a alegada omissão e o  
evento fatídico. Recurso Especial improvido. (STJ; REsp 471.606;  
Proc. 2002/0126380-3; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto  
Martins;  Julg.  02/08/2007;  DJU  14/08/2007;  Pág.  280)   Grifo 
nosso.

 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO  ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  
INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL.  JULGAMENTO 
ANTECIPADO  DA  LIDE.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  
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FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.  QUEDA  DE 
POSTE.  PRODUÇÃO  DE  PROVA  INDEFERIDA.  REEXAME.  
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Na hipótese em exame,  
a  eg.  Corte  de  origem,  após  sopesar  o  acervo  fático-
probatório  reunido  nos  autos,  concluiu  que:  "a  prova 
perquirida  em  nada  auxiliaria  o  deslinde  da  controvérsia,  
sendo que as  provas pertinentes foram determinadas pelo  
juízo a quo (...) a argumentação de que o poste não seria da  
recorrente e que a responsabilidade da sua manutenção seria  
do  consumidor  é  descabida.  A  autora,  na  qualidade  de 
concessionária  de  serviço  público  de  fornecimento  de 
energia  elétrica,  tem o dever  de verificação de toda a sua  
rede,  de  forma  a  fiscalizar  e  manter  os  equipamentos  e  
postes através dos quais o serviço é transmitido. Observe-se 
que não se está falando que postes localizados no interior de uma 
propriedade,  mas  sim  em  um  logradouro  público,  cabendo  a  
concessionária  a manutenção dos postes que dão sustentação 
aos  seus  fios.  (...)  assim,  correta  a  decisão  agravada,  eis  
desnecessária prova técnica para esse fim. " 2. O reexame de tais  
elementos, formadores da convicção do d. Juízo da causa, não é  
possível na seara do Recurso Especial,  por exigir  a análise do  
conjunto  fático-probatório  dos  autos.  Incidência  da  Súmula  nº  
7/STJ.  3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.  (STJ;  
AgRg-AREsp 478.473; Proc. 2014/0037008-4; RJ; Quarta Turma;  
Rel. Min. Raul Araújo; DJE 17/06/2014)Grifo nosso.
 
AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL. AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO.  EMPRESA  CONCESSIONÁRIA  DE  SERVIÇO 
PÚBLICO.  QUEDA  DE  POSTE  DE  ILUMINAÇÃO  SOBRE  O  
PÁTIO DA CRECHE LESÕES IRREVERSÍVEIS CAUSADAS AO 
MENOR.  PRELIMINAR OMISSÃO NO JULGADO RECORRIDO.  
ART.  1.060  DO  CC/1916.  NÃO  OCORRÊNCIA.  PENSÃO 
MENSAL  FIXADA  EM  PROPORÇÃO  DO  SALÁRIO  MÍNIMO.  
POSSIBILIDADE. Constituição de capital garantidor da obrigação 
-  Substituição  pela  inclusão  em  folha  de  pagamento  -  
Inadmissibilidade  -  Abatimento  de  valor  pago  a  título  de  
pensionamento voluntário mensal - Questão não apreciada pelo  
tribunal  a  quo  ausência  de  prequestionamento  -  Incidência  da  
Súmula  n.  211/STJ  -  Recurso  improvido.  (STJ;  AgRg-REsp 
999.642;  Proc.  2007/0253236-2;  ES;  Terceira  Turma;  Rel.  Min.  
Massami  Uyeda;  Julg.  15/09/2009;  DJE  30/09/2009)   Grifo 
nosso.
    
Assim,  não  merece  maiores  discussões  com  relação  a  
responsabilidade  (culpa  concorrente)  da  prestadora  de  serviço  
público na tragédia aqui em pauta, haja vista que a comprovação  
cristalina, da sua omissão em exercer a conservação e vigilância  
da  rede  elétrica,  resultou  na  morte  do  filho  dos  promoventes,  
apesar da vítima ter coloborado para a tragédia.
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Incontestável  é  o  abalo  moral  e  o  desgaste   psicológico  
enfrentados pelos genitores da vítima, que são emocionalmente  
irreparáveis, tendo o ressarcimento, através da indenização por  
prejuízo psíquico, o condão de ao menos amenizar tal situação.

No  que  se  refere  à   minoração  da  verba  indenizatória  (dano  
moral),  de regra,  venho expondo que o seu valor  deve atentar  
para a pessoa do ofendido e do ofensor; na medida do padrão  
sócio-cultural  da  vítima;  a  extensão  da  lesão  ao  direito;  a  
intensidade  do  sofrimento  e  sua  duração;  e  as  condições  
econômicas do ofendido e as do devedor. Deve-se relevar, ainda,  
o caráter pedagógico-preventivo da medida. 

Todavia, a real dimensão externa da ingerência do ato lesivo no  
âmbito  psicológico  da  vítima  é  que  deflagrará  o  quantum 
indenizatório  devido.  Para  tanto,  temos  de  sopesar  que  nesta  
esfera eminentemente subjetiva, há interferência direta do meio  
social dos sujeitos, das especificidades do objeto, e, finalmente,  
os efeitos jurídico-econômicos.

Aliado a estes critérios de julgamento, deve-se sempre buscar no 
bom senso e na razoabilidade esteios para o arbitramento desta  
medida.

Consideradas tais circunstâncias e levando-se em conta a culpa  
concorrene, mantendo o quantum indenizatório em R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais). 

Em  casos  semelhantes,  trago  à  baila  recentes  julgados  do  
Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO.  AGRAVO REGIMENTAL  NO AGRAVO EM 
RECURSO  ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANOS 
MORAIS E  MATERIAIS.  ACIDENTE DE VEÍCULO.  RODOVIA 
DEFEITUOSA.  MORTE  DO  CONDUTOR.  CULPA 
CONCORRENTE  RECONHECIDA.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  535  
DO  CPC.  INEXISTÊNCIA.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO. 
REAVALIAÇÃO.  VERBETE  SUMULAR  7/STJ.  INCIDÊNCIA.  
AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  1.  Não  há  omissão  no  acórdão  
recorrido quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara  
e precisa sobre a questão posta nos autos,  assentando-se em 
fundamentos suficientes para embasar a decisão.  2. O tribunal  
manteve  o  reconhecimento  da  culpa  concorrente  e  a  
condenação  em danos  morais  em R$  100.000,00  (cem mil  
reais)  com  base  no  exame  das  circunstâncias  fáticas  e  
probatórias do caso concreto. Logo, qualquer conclusão em  
sentido contrário ao que foi decidido pela instância ordinária  
demandaria,  inequivocamente,  nova  análise  do  conjunto  
fático-probatório dos autos,  providência  vedada pelo óbice  
do enunciado sumular 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.  
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(STJ; AgRg-AREsp 377.640; Proc. 2013/0278029-8; PE; Primeira  
Turma; Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; DJE 11/06/2014)   Grifo 
nosso.
 
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  
ACIDENTE.  FERROVIA.  DANO  MORAL.  VALOR.  CULPA 
CONCORRENTE.  MODERAÇÃO,  RAZOABILIDADE  E 
PROPORCIONALIDADE.  DANO  MATERIAL.  CONSEQUENTE 
RECONHECIMENTO.  PENSÃO.  JUROS  DE  MORA.  
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  TERMO.  DATA  DO  ÓBITO.  
SUCUMBÊNCIA  PARCIAL.  HONORÁRIOS  COMPENSADOS.  
PROVIMENTO EM PARTE. 1. O valor fixado a título de danos  
morais  foi  arbitrado  em  sintonia  com  os  critérios  
jurisprudenciais  desta  corte  e  pautado  pela  moderação,  
proporcionalidade  e  razoabilidade,  observadas  as 
peculiaridades  do  caso  concreto  em  relação  à  culpa  
concorrente das partes. 2. O reconhecimento do dano leva à  
consequente  fixação  de  pensão  aos  dependentes  que,  
considerando-se a concorrência de culpas, arbitra-se em 50% 
de 2/3 do salário percebido pelo falecido a partir do óbito. 3. 
A pensão para a viúva deve ser paga até a expectativa média de  
vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito, ou até o  
falecimento da beneficiária; para os filhos menores, até a data em 
que estes completem 24 anos. 4. Agravo regimental parcialmente  
provido. (STJ; AgRg-REsp 1.063.575; Proc. 2008/0122963-9; SP;  
Quarta Turma; Relª Minª Isabel Gallotti;  DJE 01/07/2014)  Grifo 
nosso.

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM  RECURSO  
ESPECIAL.  PRESTADORA  DE  SERVIÇO  PÚBLICO  DE 
TELEFONIA.  ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  AO  ART.  535  DO 
CPC.  NECESSIDADE  DE  REVOLVIMENTO  DO  CONTEXTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.  
QUEDA  DE  POSTE.  REVISÃO  DO  VALOR.  DIVERGÊNCIA  
JURISPRUDENCIAL  NÃO  CONFIGURADA.  AGRAVO 
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao  
art. 535 do Código de Processo Civil, quando o tribunal a quo  
resolveu  as  questões  pertinentes  ao  litígio,  mostrando-se 
dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e  
fundamentos  expendidos  pelas  partes.  2.  Nos  termos  da  
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a  
revisão de indenização por danos morais só é possível em 
Recurso Especial quando o valor fixado nas instâncias locais  
for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da  
razoabilidade  e  da  proporcionalidade.  Ausentes  tais  
hipóteses,  incide  a  Súmula  nº  7  do  STJ,  a  impedir  o  
conhecimento  do  recurso.  3.  Agravo  regimental  a  que  se  
nega  provimento. (STJ;  AgRg-AREsp  531.082;  Proc.  
2014/0140721-1;  RJ;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Luis  Felipe  
Salomão; DJE 01/09/2014) Grifo nosso.
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Por todos os motivos explicitados no presente acórdão, nego  
provimento à apelação cível,  mantendo-se a sentença, porém, 
por  fundamentos  diversos  aos  elencados  naquela  decisão.” 
(fls.320/326-verso).

A insatisfação da recorrente com o julgamento contrário aos seus interesses, 

ou a rediscussão da causa, não encontra amparo na via dos embargos declaratórios.  

     

Dito  isto,  ainda  que  os  aclaratórios  tenham o  intuito  de  prequestionar  a 

questão, devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 535, da Lei Adjetiva Civil,  

quais sejam: a omissão, a obscuridade ou a contradição. Todavia, no caso dos autos, só 

nos resta concluir pela impropriedade dos argumentos trazidos pela parte insurgente, por 

não haver qualquer defeito a ser corrigido.

Sobre o tema, vejamos os posicionamentos abaixo:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  Omissão.  Inexistência.  
Rediscussão da matéria já confrontada. Meio escolhido impróprio.  
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 (grifei)

PREVIDENCIÁRIO.  RURÍCOLA.  COMPROVAÇÃO  DO  LABOR 
RURAL. REEXAME DE  MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ.  
OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO  INEXISTENTES.  MERA 
IRRESIGNAÇÃO.  ANÁLISE  DE  VIOLAÇÃO  A  DISPOSITIVOS 
CONSTITUCIONAIS.  IMPOSSIBILIDADE.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO REJEITADOS.  1.  Não há falar  em omissão  ou  
contradição,  porquanto  foram  analisadas  por  esta  Corte,  
fundamentadamente, todas as questões dos autos. 2. A simples  
insatisfação com julgamento contrário aos seus interesses, ou a 
rediscussão  da  causa,  não  encontra  amparo  na  via  dos  
aclaratórios.  3.  "A  jurisprudência  desta  Corte  é  firme  no 
sentido  de  que  os  embargos  de  declaração,  ainda  que  
opostos  com  o  objetivo  de  prequestionamento  visando  à 
interposição  do  apelo  extraordinário,  não  podem  ser 

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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acolhidos  quando  inexistentes  omissão,  contradição  ou 
obscuridade na decisão recorrida" (EDCL no MS 11.484/DF,  
Rel. Min. Paulo Gallotti, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 2/10/2006). 4.  
Embargos de declaração rejeitados.2  (grifei)

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.3

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  

2 - STJ; EDcl-AgRg-AG-REsp 22.202; Proc. 2011/0119487-9; GO; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; 
Julg. 05/06/2012; DJE 18/06/2012.
3 - 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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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).

Diante todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto. 
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e a 
Exmª. Srª. Desª.  Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a Promotora de Justiça convocada, Dra. Vanina Nóbrega 
de Freitas Dias Feitosa.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

                             J/06
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