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ACÓRDÃO
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Advogado    : George Ottávio Brasilino Olegário

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.  VÍCIOS
INEXISTENTES.  MATÉRIA  DEVIDAMENTE
ENFRENTADA NO DECISÓRIO. VINCULAÇÃO À
INCIDÊNCIA  DAS  HIPÓTESES  PREVISTAS  NO
ART.  535,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  REJEIÇÃO.
CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE
MULTA.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade,  contradição ou omissão,
não se prestando ao reexame do julgado e ausente
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.
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- Não há vício a ser sanado quando, na oportunidade
da apreciação de agravo interno anterior, discutiu-se
a reiteração do pedido de Justiça Gratuita formulado
nas razões do apelo.

- Se a parte dissente dos fundamentos narrados no
decisum combatido,  deve  ela  valer-se  do  recurso
adequado  para  impugná-lo,  não  se  prestando  os
embargos declaratórios para tal finalidade.

-  O manejo  de  reiteração  de  aclaratórios  em
argumentação  idêntica,  caracteriza  o  intento
protelatório dos embargos, impondo a cominação da
multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa à
parte agravante, de acordo com o art. 538, parágrafo
único, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça  da Paraíba,  por unanimidade,  rejeitar  os embargos de declaração,  com
aplicação de multa.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  fls.
230/233, opostos por  Areia Empreendimentos Turísticos Ltda,  contra os termos do
acórdão de fls. 223/228, que rejeitou os Embargos de Declaração interpostos em face
da Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S/A.

Em suas razões,  a recorrente alega,  mais uma vez,
não entender o motivo de não ter sido conhecido o seu apelo, uma vez que cumpriu a
determinação imposta quanto ao recolhimento do preparo. Assevera, outrossim, que
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não  há  interesse  protelatório  na  hipótese  e,  ao  final,  prequestiona  a  matéria,
requerendo o acolhimento dos aclaratórios.

Devidamente  intimada,  a  embargada  ofertou
contrarrazões,  238/240,  pugnando pela  rejeição dos aclaratórios,  sob alegação,  em
síntese, de que não são cabíveis quando se quer rediscutir a matéria.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Areia  Empreendimentos  Turísticos  Ltda aforou
Ação de Cobrança, em face da  SAELPA –  Sociedade Anônima de Eletrificação da
Paraíba,  objetivando a revisão das cláusulas de um contrato firmado. Aduz, para
tanto, ter sido praticamente obrigada a assinar um termo de confissão de dívida com
a promovida, sob pena de ter seu fornecimento de energia suspenso, fls. 02/28.

O feito tomou curso regular e o juiz a quo, decidindo
a questão, julgou improcedente o pedido, por entender que “não está caracterizado o
abuso  na  taxa  pactuada,  devendo  pois  ser  mantido  o  percentual  fixado  em
contrato”, fl. 112.

Inconformada, a autora apelou, buscando a reforma
da decisão de primeiro grau, assim como o benefício da justiça gratuita,  fls. 116/123.

Às  fls.  143/146,  restou  indeferido  o  pedido  de
gratuidade e determinada a realização de preparo, este juntado à fl. 149.

Sobreveio decisão monocrática desta Relatoria, a qual
negou seguimento ao recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, fls.
156/162, o que ocasionou, a partir de então, uma sucessão de insurgências por parte
da autora.
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Com  efeito,  às  fls.  165/169,  foram  interpostos
Embargos  de  Declaração,  estes  rejeitados,  fls.  177/186.  Ato  contínuo,  oferecido
Agravo Interno, fls. 188/195, igualmente afastado, fls. 199/207. Posteriormente, novos
Embargos de Declaração foram apresentados, fls. 209/213, novamente desprovidos,
fls. 223/228.

Ainda  irresignada,  a  Areia  Empreendimentos
Turísticos  Ltda  torna  aos  autos,  por  meio  de  novos  Aclaratórios,  repisando  os
mesmos termos já trazidos à exaustão, buscando a reforma daquela primeira decisão,
fls. 156/162, que negou seguimento ao seu Recurso Apelatório. 

De  acordo  com  o  art.  535,  I  e  II,  do  Código  de
Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando “houver, na sentença
ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz ou tribunal”. 

A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou  qualitativamente,  por  um
pronunciamento complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.

Consoante  relatado,  no  presente  caso,  sustenta  a
parte embargante a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão de
fls. 223/228, no que se refere ao não conhecimento do apelo.

Observando  a  decisão  ora  atacada,  é  claro  que
inexiste vício a ser sanado. Ora, a questão da justiça gratuita formulado nas razões do
apelo, restou devidamente abordado, fls. 225/227:

Analisando  o  decisum  recorrido,  observa-se  que
inexiste  vício  a  ser  sanado,  pois,  na  oportunidade,
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discutiu-se a reiteração do pedido de Justiça Gratuita
formulado nas razões do apelo, fls. 116/123, restando
consignado, fls. 201/203:
Com  relação  a  este  pleito,  entendo  não  mais  ser
possível  sua apreciação em razão do fenômeno da
preclusão.
Digo isso, pois tal pleito foi indeferido às fls. 143/146,
oportunidade em que foi  determinada a  intimação
da empresa, para efetuar o pagamento do preparo,
no  prazo  de  05  (cinco)  dias,  sob  pena  de  não
conhecimento  do  recurso,  ocasião  em  que  a
insurgente  pronunciou-se  acerca  da  citada
determinação  à  fl.  148,  anexando,  inclusive,  o
pagamento das custas, fl. 149, não tendo impugnado
tal  decisão,  razão  pela  qual,  impossível  se  torna  a
reapreciação da matéria.
Sobre  preclusão,  leciona  Humberto  Theodoro
Júnior:
Embora não se submetam as decisões interlocutórias
ao fenômeno da coisa julgada material, ocorre frente
a  elas  a  preclusão,  de  que  defluem  conseqüências
semelhantes às da coisa julgada formal. Dessa forma,
as questões incidentemente discutidas  e  apreciadas
ao  longo  do  curso  processual  não  podem,  após  a
respectiva  decisão,  voltar  a  ser  tratadas  em  fases
posteriores  do  processo.  (In.  Curso  de  Direito
Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito
Processual  Civil  e  Processo  de  Conhecimento -,
editora Forense, 39ª edição, 2003, página 480). 
Ainda:
A  preclusão  classifica-se  em  temporal,  lógica  e
consumativa, a saber:
a)  Preclusão  temporal.  O  processo  é  um caminhar
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sempre  para  frente,  subordinando-se  a  prazos
contínuos  e  peremptórios  (arts.  178  e  183).  'Em
processo,  a  capacidade  da  parte  está  sempre
condicionada pelo tempo'. Assim, 'decorrido o prazo,
extingue-se,  independentemente  de  declaração
judicial, o direito de praticar o ato' (art. 183). Tem-se,
de tal forma, a preclusão temporal, que se apresenta
como 'um dos efeitos da inércia da parte, acarretando
a perda da faculdade de praticar o ato processual.  
b)  Preclusão  lógica.  É  a  que  'decorre  da
incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que
se  queira  praticar  também'.  Quem,  por  exemplo,
aceitou uma sentença, expressa ou tacitamente, não
mais poderá interpor recurso contra ela (art.  503).  
c) Preclusão consumativa. É a de que fala o art. 473.
Origina-se  de  'já  ter  sido  realizado  um  ato,  não
importa  se  com  mau  ou  bom  êxito,  não  sendo
possível  tornar  a  realizá-lo'.  (In.  Curso  de  Direito
Processual  Civil,  vol.  I,  Teoria  Geral  do  Direito
Processual  Civil  e  Processo  de  Conhecimento,
Forense, 39ª Ed., 2003, p. 481). 
Deste modo, se a agravante procedeu o pagamento
do  preparo  do  recurso  apelatório,   há  preclusão
lógica para o tema. 

A propósito,  calha  transcrever  decisão  recente  do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL-  APELAÇÃO-
PAGAMENTO DE PREPARO RECURSAL- PEDIDO
DE  JUSTIÇA  GRATUITA  DA  APELANTE-
INDEFERIMENTO-  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  DE
DANOS  PRECEDIDA DE  AÇÃO  CAUTELAR  DE
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ANTECIPAÇÃO  DE  PROVAS-  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  AÇÃO  PRINCIPAL,  SEM
APRECIAÇÃO  SIMULTÂNEA  DA  AÇÃO
CAUTELAR-  SENTENÇA  CASSADA-  RECURSO
CONHECIDO  E  PREJUDICADO.  
-Se  a  parte  paga  as  custas  recursais  ao  apelar,
provada  está  sua  suficiência  financeira  em face  de
preclusão  lógica,  razão  pela  qual  seu  pedido  de
justiça  gratuita  deve  ser  indeferido.  
-Deve  ser  cassada  a  sentença  que  julgou
antecipadamente  a  ação  principal,  sem  simultâneo
julgamento  da  ação  cautelar  preparatória  que  a
precedeu,  que  tratava  de  produção  de  provas.  
-Recurso conhecido e prejudicado. Sentença cassada.
(AC nº  1.0024.10.250990-8/001, Rel. Desª. Márcia De
Paoli  Balbino,  17ª  CC,  Julgado  em  21/08/2014)  –
sublinhei. 

Desta  feita,  não  merece  prosperar  as  alegações
recursais, pois, verifica-se com facilidade que o Apelo não foi conhecido em razão de
não  ter  sido  atendido  o  princípio  da  dialeticidade,  conforme  se  observa  às  fls.
156/162, e não em razão de ser deserto, como faz crer o embargante, não havendo,
portanto, que se falar em cerceamento de defesa. 

Deste  modo,  a  despeito  da  inexistência  de
incoerência entre as afirmações constantes do acórdão,  observo não haver qualquer
vício a ser sanado.

Assim,  deve a  decisão  recorrida  ser  mantida  pelos
seus próprios fundamentos.

No mais, o manejo de reiteração de aclaratórios em
argumentação idêntica, caracteriza o intento protelatório dos embargos, impondo a
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cominação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa à agravante, de
acordo  com  o  art.  538,  parágrafo  único,  do  Código  de  Processo  Civil,  e,
respectivamente, de julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  EMBARGOS  MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIOS.  MULTA DE  1%.  ARTIGO  538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. 1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que
os  embargos  de  declaração  apenas  são  cabíveis
quando constar,  na decisão recorrida,  obscuridade,
contradição  ou  omissão  em  ponto  sobre  o  qual
deveria  ter  se  pronunciado.  2.  Os  embargos  de
declaração  não  se  prestam ao  simples  reexame de
questões  já  analisadas,  com o intuito  de dar efeito
infringente ao recurso. 3. É inadmissível a apreciação
de tema suscitado pela primeira vez nos embargos
de  declaração.  Inovação  recursal.  Precedentes.  4.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de
multa.  (STJ;  EDcl-AgRg-AREsp  580.594;  Proc.
2014/0234902-6;  MS;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Luis
Felipe Salomão; DJE 11/12/2014).

Assim,  entendo  ser  o  caso  de  adequação  do
entendimento em tela ao acórdão recorrido, no tocante à incidência da multa, para
aplicá-la à base de 1% (um por cento).

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É como VOTO. 
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Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 28 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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