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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0002009-89.1999.815.2001.
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EMENTA:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.  ALEGAÇÃO 
DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.  PRETENSÃO DE 
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  E  PREQUESTIONAMENTO  EM  SEDE  DE 
ACLARATÓRIOS.  IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO  MERAMENTE 
PROTELATÓRIO.  REJEIÇÃO.  APLICAÇÃO  DA  MULTA  DO  ART.  538, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistir qualquer eiva 
de  omissão,  contradição  ou obscuridade  a  ser  sanada,  não  servindo  de  meio  de 
prequestionamento à apreciação dos recursos constitucionais.

2. A oposição infundada dos Embargos de Declaração caracteriza a interposição de 
Recurso  com  o  propósito  manifestamente  protelatório,  impondo  a  aplicação  de 
multa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos 
Declaratórios  na Apelação Cível n.°  0002009-89.1999.815.2001, em que figuram 
como  Embargante  Energisa  Paraíba  –  Distribuidora  de  Energia  S.A.  e  como 
Embargada Cerâmica Cordeiro do Nordeste S.A.

ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em 
rejeitar  os  Embargos  Declaratórios  e  aplicar  ao  Embargante  multa  de  1% 
sobre o valor da causa.

VOTO.

Energisa  Paraíba  –  Distribuidora  de  Energia  S.A.  opôs  Embargos  de 
Declaração contra o Acórdão de f. 375/377, que rejeitou as preliminares arguidas em 
sede de Recurso Adesivo,  negou provimento ao Apelo e deu provimento parcial  ao 
Recurso  Adesivo,  reformando  a  Sentença  e  julgando  procedente  o  pedido  de 
indenização por danos materiais, determinando que a apuração do quantum debeatur 
seja pago em liquidação de sentença por artigos, prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível 
da Comarca desta Capital, nos autos da  Ação de Indenização por Danos Materiais, 
Morais  c/c  Lucros  Cessantes  em face  dela  ajuizada  pela Cerâmica Cordeiro  do 
Nordeste S.A.

Em suas  razões,  f.  373/391,  alegou  que  o  Acórdão  incorreu  em contradição 
quando, reconhecendo a comprovação de danos materiais, determinou que o  quantum 
indenizatório fosse apurado na fase de liquidação de sentença por artigos, porquanto 
impossível aplicar ao presente caso quaisquer dos tipos de liquidação previstos no CPC, 
tendo em vista que não há nos autos elemento probatório que autorize a liquidação do 
quantum indenizatório, mormente quando a Embargada não trouxe aos autos documento  



contábil  que  pudesse  demonstrar  o  suposto  prejuízo  experimentado  pela  suposta 
paralisação do processo de fabricação de cerâmica.

Sustentou  a  ocorrência  de  obscuridade  quanto  a  fixação  do  quantum 
indenizatório,  porquanto  deixou  de  observar  os  critérios  da  razoabilidade  e 
proporcionalidade  ao  manter  a  indenização  por  danos  morais  no  patamar  de  R$ 
10.000,00.

Intimado,  f.  389,  o Embargado apresentou  Contrarrazões,  f.  390/391, 
alegando  que  a  Embargante  pretende  a  rediscussão  do  mérito  do  Acórdão, 
porquanto as suas alegações, em sede de Embargos de Declaração, não configuram 
omissão,  contradição  ou  obscuridade,  objetivando,  tão  somente,  procrastinar  a 
marcha processual.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Diversamente do alegado pela Embargante, não houve qualquer contradição no 
Acórdão  embargado,  posto  que  enfrentou  de  forma  clara  e  coerente  a  questão, 
entendendo que a interrupção do fornecimento de energia elétrica à parte Recorrente 
ocasionou  a paralisação das suas atividades Industriais e, consequentemente, o prejuízo, 
consignando que, existindo  dúvidas quanto à extensão desses danos, o seu  quantum 
deveria  ser apurado na fase de liquidação da sentença, conforme se observa no seguinte 
excerto:

[...]
Restou incontroversa a  interrupção do fornecimento de energia elétrica à parte 

Recorrente,  decorrendo  a  responsabilidade  objetiva  da  Recorrida  por  tal  situação 
fática,  bem  como  a  paralisação  das  atividades  da  Industria/Recorrente  e, 
consequentemente, o prejuízo. 

Existem dúvidas apenas no que se refere à extensão desses danos, em relação às 
perdas  pela  paralisação  da  produção e  dos  produtos  em produção,  por  tempo de 
retomada  da  produção,  custos  de  funcionários  pela  paralisação  e  de  reparos  e 
equipamentos novos.

Os prejuízos experimentados pela Recorrente não são hipotéticos, ao revés, estão 
lastreados em acontecimentos concretos  do cotidiano,  porquanto conclui-se  que  a 
paralisação no fornecimento de energia, por um período de três dias, em uma empresa 
produtora  de  cerâmicas  ocasiona  prejuízos  que  devem ser  indenizados,  devendo, 
entretanto,  ficar para a fase de liquidação da sentença a quantificação desses danos, 
consoante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de que o Acórdão foi obscuro ao manter a indenização por danos 
morais  no  patamar  fixado  na  Sentença,  deixando  de  observar  os  critérios  da 
razoabilidade e proporcionalidade, também não prospera, porquanto enfrentou de 
forma clara a questão referente ao quantum indenizatório, ponderando as questões 
fáticas e  invocando os princípios da moderação e da razoabilidade, considerando 
que  o  valor  atendeu  ao  caráter  retributivo,  sem  gerar  enriquecimento  ilícito, 
consoante excerto que transcrevo:

             [...]
Considerando  que  houve  a  suspensão  no  fornecimento  de  energia  no  parque 

industrial da Apelada/Recorrente por três dias, que ocasionou a paralisação de suas 
atividades por onze dias, inclusive após a determinação judicial que determinava a 
abstenção  da  suspensão  no  fornecimento  de  energia,  conforme  se  verifica  dos 
documentos de f. 11/12, e invocando os princípios da moderação e da razoabilidade, 
entendo correta a manutenção do valor da indenização em dez mil reais, valor que não 
é  capaz  de  gerar  enriquecimento  ilícito,  atendendo,  ao  mesmo tempo,  ao  caráter 
retributivo da condenação.



Pretende  a  Embargante,  na  verdade,  rediscutir  o  mérito  expressamente 
decidido, providência vedada nesta estreita via recursal1.

Não  estando  presentes  quaisquer  dos  vícios  apontados  nos  Embargos  de 
Declaração, o caráter prequestionatório que a Embargante deseja emprestar-lhes não 
tem como ser acolhido, já que o aludido Acórdão dissecou toda a matéria discutida.

A interposição de Embargos Declaratórios sem que haja, de fato, a presença 
de  algum dos  requisitos  do  art.  535  do  CPC,  procedimento  que  virou  rotina  na 
tramitação dos recursos em todas as instâncias, afastando-se da real finalidade dos 
aclaratórios, de máxima importância para a integralização dos julgados, instalando-se 
uma  nova  via  de  discussão  da  matéria  já  enfrentada,  é  de  ser  entendida  como 
procrastinatória para os efeitos de aplicação da multa prevista no parágrafo único do 
art.  538,  do CPC, uma vez que,  além de obrigar  o  órgão julgador  a  se debruçar 
novamente sobre o que já foi decidido para rebater a infundada alegação, provoca, 
por  força  da  própria  norma  reguladora  dos  embargos,  a  interrupção  dos  prazos 
recursais,  retardando,  por  conseguinte  o  andar  do  processo  e,  por  via  de 
consequência, a efetivação da prestação jurisdicional já efetuada.

Posto  isso,  conhecidos  os  Embargos  de  Declaração,  rejeito-os, 
declarando-os protelatórios, e aplico à Embargante a multa prevista no art. 538, 
parágrafo único, do CPC, que fixo em 1% sobre o valor da causa, em benefício 
da Embargada.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima 
Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1 PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ART.  535  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA  DE  VÍCIOS. 
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE 
EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Nos termos do art. 535 do CPC, os embargos de 
declaração apenas são cabíveis quando constar no julgamento obscuridade ou contradição ou quando 
o julgador for omisso na análise de algum ponto. Admite-se, por construção jurisprudencial, também a 
interposição de aclaratórios para a correção de erro material. 2. "A omissão a ser sanada por meio dos  
embargos declaratórios é aquela existente em face dos pontos em relação aos quais está o julgador 
obrigado a responder; enquanto a contradição que deveria ser arguida seria a presente internamente no 
texto do aresto  embargado,  e  não entre  este  e  o  acórdão recorrido.  Já a  obscuridade  passível  de 
correção é a que se detecta no texto do decisum, referente à falta de clareza, o que não se constata na 
espécie."(EDcl no AgRg no REsp 1.222.863/PE, Rel. Ministro castro Meira, Segunda Turma, DJe 
13/6/2011). 3. Embargos manejados com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa 
já  devidamente  decidida.  4.  Embargos  de  declaração  rejeitados  (STJ,  EDcl  no  AgRg no  AREsp 
94.437/PR,  Rel.  Ministro  Luis  Felipe  Salomão,  Quarta  Turma,  julgado  em  26/06/2012,  DJe 
29/06/2012).


