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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO
DECLARATÓRIA DE  INEXISTÊNCIA DE  DÉBITO
COM  DANOS  MORAIS.  RECUPERAÇÃO  DE
CONSUMO.  ENERGIA  ELÉTRICA.  OMISSÃO.
DECISÃO QUE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE A
PRELIMINAR  CONTRARRECURSAL.
DIALETICIDADE.  INOCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO COM EFEITO INTEGRATIVO.

-  Constatada  a  omissão,  é  de  se  acolher
parcialmente os Aclaratórios com efeito integrativo.

-     Conforme o princípio da dialeticidade, ao interpor
qualquer  recurso, compete ao Recorrente,  em seu
arrazoado,  expor  os  fundamentos  de  fato  e  de
direito, nos quais respalda sua pretensão de reforma
do provimento  judicial  recorrido,  sob  pena de  não
conhecimento da insurgência. Hipótese em que a Ré
rebateu os argumentos que embasam a sentença,
não havendo que se falar em razões dissociadas. 

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, ACOLHER os Embargos Declaratórios
com  efeito  integrativo,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  certidão  de
julgamento de fl. 252.

RELATÓRIO
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Inconformado  com  a  decisão  proferida  na  decisão  de

fls.231/233v,  o  Promovente,  Francisco  Martins  da  Silva,  interpôs,

tempestivamente, os presentes Embargos Declaratórios. 

Entendeu o Embargante que a decisão foi omissa, por não ter

sido apreciada a preliminar contrarrecursal de dialeticidade.

É o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração têm seu contorno definido no art.

535 do CPC e se prestam, tão somente, para expungir do julgado omissão,

contradição e obscuridade.

O Embargante  alega que houve  omissão na decisão de fls.

231/233v,  quanto  a  não  apreciação  da  preliminar  contrarrecursal  de

dialeticidade.

Em verdade, assiste razão ao Embargante, uma vez que, de

fato,  na  decisão  não  houve  menção  expressa,  razão  pela  qual,  passo  a

apreciá-la. Porém, vejo que eventual omissão não pode ser tida como causa

suficiente para modificação da decisão proferida. 

Com efeito, conforme o princípio da dialeticidade, ao interpor

qualquer recurso, compete ao Recorrente, em seu arrazoado, expor os funda-

mentos de fato e de direito, nos quais respalda sua pretensão de reforma do

provimento judicial recorrido.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr.,

Leionardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira1, verbis:

1 DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de 
Impugnação às Decisões Judiciais E processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.
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“princípio da dialeticidade”. A doutrina costuma mencionar
a  existência  de  um  princípio  da  dialeticidade  dos
recursos.  De  acordo  com  este  princípio,  exige-se  que
todo  recurso  seja  formulado  por  meio  de  petição  pela
qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade
com  ato  judicial  impugnado,  mas,  também  e
necessariamente, indique os motivos de fato e de direito
pelos quais  requer  o novo julgamento da questão nele
cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de
exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a
exposição das razões de recorrer  é indispensável  para
que a parte recorrida possa defender-se.

A parte ré interpôs recurso, rebatendo os argumentos contidos

na sentença de primeiro grau, pois trouxe, à discussão, razões acerca da lega-

lidade da recuperação de consumo e a inexistência de dano ou a minoração do

quantum arbitrado.

Sendo assim, não há que se falar em ausência de impugnação

específica.

Diante  do  exposto,  ACOLHO  OS  EMBARGOS

DECLARATÓRIOS, com efeito integrativo, apenas para suprimir a omissão

constante  na  decisão  embargada  quanto  a  apreciação  da  preliminar

contrarrecursal de dialeticidade.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro dos Santos. Participaram do julgamento, além do Relator, Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o  Excelentíssimo  Senhor  Dr.
Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para substituir a Exma. Desa. Maria de
Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José Ricardo Porto.

Presente  à  sessão  a  douta  representante  do  Ministério  Público,
Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa. Procuradora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário
Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em João
Pessoa, 28 de abril de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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