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A C Ó R D Ã O
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Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
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Advogados     : Marcelo Zanetti Godoi e Luiz Felipe Lins da Silva

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.   CONTRADIÇÃO  E 
OMISSÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ 
ENFRENTADA  NO  ACÓRDÃO.  MEIO  ESCOLHIDO 
IMPRÓPRIO.  LIVRE  CONVENCIMENTO  MOTIVADO. 
PREQUESTIONAMENTO.  DISPOSITIVOS  LEGAIS. 
DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO.  REJEIÇÃO. 

- Os embargos de declaração, ao fundamento de contradição 
e  omissão,  não  se  prestam  para  modificação  do  mérito 
recursal, demonstrando o embargante, na verdade, simples 
inconformismo com o resultado do julgado.

-  Estando  o  acórdão  suficientemente  fundamentado, 
prevalece  o  princípio  do  livre  convencimento  motivado, 
segundo o qual o magistrado forma e firma sua convicção a 
partir das provas, da legislação pertinente, da jurisprudência, 
enfim, sem estar necessariamente vinculado às alegações das 
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partes.

-  Não  se  pode  voltar,  repita-se,  em sede  de  embargos  de 
declaração,  a  questões  já  julgadas  e  óbices  já  superados, 
exceto,  para  sanar  omissão,  contradição  ou  dúvida  no 
julgado, o que não é o caso dos autos.

- O STJ tem entendimento pacífico de que os embargos 
declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só 
serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum 
dos vícios que ensejariam o seu manejo (omissão, 
obscuridade ou contradição).

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a  Terceira  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  os  embargos 
declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por  Maria da 
Luz Romualdo de Oliveira e Alexandre  Oliveira Albuquerque, contra os termos 
do acórdão, fls. 200/211, que deu provimento parcial à apelação cível interposta 
pela  Energisa Paraíba  Distribuidora  de  Energia  S.A. nos  autos  da  Ação 
Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização por danos morais por eles 
ajuizada em desfavor da embargada.

Em suas razões recursais, fls. 214/226, os recorrentes aduzem 
omissão no referido acórdão acerca das teses da invalidade do negócio jurídico 
celebrado e da ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e 
do  contraditório,  ressaltando  que houve coação  na  celebração  do  acordo,  com 
ofensa ao contido nos arts. 151 a 155 do Código Civil e ao art. 5º, LV da CF.

Alegam contradição no  decisum, que observou a ofensa da 
empresa demandada aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança, bem assim a 
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invalidade do procedimento administrativo realizado unilateralmente,  mas não 
reconheceu os danos morais suportados.

Requerem, por fim, o empréstimo de efeitos infringentes, a 
fim de  acolher  os  embargos,  para  negar  provimento  ao  apelo  interposto  pela 
Energisa,  e, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de recurso perante 
as instâncias superiores.

É o relatório.

VOTO

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Em  conformidade  com  a  sistemática  recursal  estabelecida 
pelo art. 535 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente são 
cabíveis quando “houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição” ou “for  
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal”.

É necessário, portanto, para o seu acolhimento, a presença de 
alguns desses pressupostos, de sorte que inexistindo-os a sua rejeição é medida 
que se impõe.

In  casu,  o  Acórdão  foi  bastante  claro  e  preciso,  ao  se 
pronunciar sobre o ato de fiscalização realizado na residência dos embargantes, 
bem  assim  acerca  da  invalidade  do  referido  ato  de  fiscalização,  em  razão  de 
suposta fraude e do laudo pericial, inclusive, com anulação da cobrança referente 
à recuperação de consumo, consoante se observa  do seguinte trecho, fls.206/207 :

“(...)
Cumpre mencionar, no entanto, que o ato de fiscalização realizado em 
virtude de suspeita de fraude no medidor de energia foi praticado em 
desarmonia  com  a  Resolução  nº  414/2010,  impondo-se  a  anulação  da 
cobrança relativa à recuperação de consumo. 

(…)

De outra banda, apesar do conjunto probatório constar com a Carta ao 
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Cliente, fls. 93, analisando o laudo pericial confeccionado (fl. 92), observo 
que este não se encontra devidamente assinado pelo responsável técnico 
do teste, retirando-lhe, portanto, o potencial probatório.

Ademais,  a  empresa  apelante  não  se  desincumbiu  do  ônus  que  lhe 
competia, no sentido de provar que a apelante esteve presente no dia da 
vistoria.  Embora conste que a Sra. Maria da Luz R. Oliveira assinou o 
termo de ocorrência, fl.91, este fato não restou demonstrado nos autos.

Consigne-se  que  o  ônus  de  provar  eventual  fraude  não  era  do 
consumidor,  mas  da  requerida.  Nesses  termos,  como  a  empresa 
recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a observância do 
procedimento para a prática da conduta questionada, nos termos do art. 
333, II1, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença de 1º grau, neste 
aspecto.(...)”

De igual modo, a decisão fez clara referência à necessidade 
de  devolução  em  dobro  tão  somente  do  valor  indevidamente  pago  pelos 
embargantes, fl. 209:

“No  caso  sub  judice,  observo  que  a  parte  adimpliu  parte  do  débito 
referente  ao  parcelamento  da dívida,  conforme se  observa nas  faturas 
acostadas às fls. 37/50 . 

Sendo  assim,  os  valores  comprovadamente  pagos   deverão  ser 
devolvidos em dobro, enquanto os demais, ante a ausência de má-fé e de 
pagamento efetivo, na forma simples, impondo-se a reforma do decisum 
neste ponto.”

Como  se  vê,  o  r.  Acórdão  encontra-se  suficientemente 
fundamentado, não havendo dúvidas a serem dirimidas, prevalecendo o princípio 
do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado forma e firma sua 
convicção a partir das provas, da legislação pertinente, da jurisprudência, enfim, 
sem estar necessariamente vinculado às alegações das partes.

A questão  foi  devidamente  apreciada,  livre  de  omissões, 
obscuridades,  contradições,  dúvidas  ou  ausência  de  fundamentação,  não  se 
podendo voltar,  em sede de  embargos  de declaração,  a  matérias  já  julgadas  e 

1 Art. 333 - O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
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óbices  já  superados,  como,  no  caso  dos  autos,  os  danos  morais  pleiteados  e 
amplamente analisados. Logo, infere-se que os embargantes pretendem rediscutir 
matéria amplamente analisada quando do julgamento da apelação e modificar os 
próprios  fundamentos  da  decisão,  e  a  isso  não  se  prestam  os  embargos 
declaratórios.

Sobre o tema,  já decidiu o STJ:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 
DE  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA. 
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. Não são cabíveis os 
embargos  de  declaração  cujo  objetivo  é  ver  reexaminada  a 
controvérsia.  2.  O  embargante,  inconformado,  busca  com  a 
oposição  destes  embargos  declaratórios,  ver  reapreciada  e 
decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é 
possível  dar  efeitos  infringentes  aos  aclaratórios  sem  a 
demonstração de eventual vício ou teratologia. 3. Não prosperam 
os  aclaratórios  quanto  ao  pretendido  prequestionamento  de 
dispositivos constitucionais, pois não cabe ao Superior Tribunal de 
Justiça examinar na via  especial,  a  título  de prequestionamento, 
eventual  violação  de  dispositivo  constitucional,  por  ser  de 
competência reservada pela Constituição da República ao Supremo 
Tribunal  Federal.  Embargos de declaração rejeitados.  (STJ;  EDcl-
AgRg-AREsp 568.992;  Proc.  2014/0212796-8;  PE;  Segunda Turma; 
Rel. Min. Humberto Martins; DJE 19/02/2015) 

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO 
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  OU  CONTRADIÇÃO. 
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 
IMPOSSIBILIDADE.  PLEITO  PELA  ANÁLISE  DE  MATÉRIA 
CONSTITUCIONAL.  DESCABIMENTO.  PRECEDENTES.  1. 
Inexistentes  as  hipóteses  do  art.  535  do  CPC,  não  merecem 
acolhida  os  embargos  de  declaração  que  têm  nítido  caráter 
infringente.  2.  Os  embargos  de  declaração  não  se  prestam  à 
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. 
Consoante  disposto  no  art.  105  da  Carta  Magna,  o  Superior 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0109824-91.2012.815.2001  5



Tribunal  de  Justiça  não  é  competente  para  se  manifestar  sobre 
suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer a título 
de prequestionamento. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; 
EDcl-AgRg-AREsp  576.046;  Proc.  2014/0199056-3;  SP;  Terceira 
Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 19/02/2015) 

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  
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).

Ressalte-se que, ainda que para fim de prequestionamento, 
devem  estar  presentes  um  dos  três  requisitos  ensejadores  dos  embargos  de 
declaração, o que não é o caso dos autos, razão pela qual merecem ser rejeitados. 
Vejamos: 

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  OMISSÃO  E  INTUITO 
EXCLUSIVO  DE  PREQUESTIONAR  DISPOSITIVOS  LEGAIS  E 
CONSTITUCIO-  NAIS.  NÍTIDO  INTUITO  DE  REDISCUTIR  A 
MATÉRIA EM  CUJOS  PONTOS  O  ARESTO  FOI  CONTRÁRIO 
AOS  INTERESSES  DO  EMBARGANTE.  MEIO  ESCOLHIDO 
IMPRÓPRIO.  REJEIÇÃO.  Inocorrendo  qualquer  das  hipóteses 
previstas no art. 535, do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos, 
eis que não se prestam para rediscussão de matéria já enfrentada 
no acórdão, ainda que para fins de prequestionamento. (TJPB; AI 
2006359-50.2014.815.0000;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível; 
Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 02/02/2015; Pág. 
14) 

Com  essas  considerações,  REJEITO OS  EMBARGOS 
opostos.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 
de março de 2015, conforme certidão de julgamento de f. 229, o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides, dele participando, além desta Relatora, o eminente 
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Des.  José  Aurélio  da  Cruz.  Presente  à  sessão,  a  Exma.  Sra.  Dra.  Ana Cândida 
Espínola, Promotora de Justiça convocada.

É como VOTO.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 26 de março de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
      Relatora
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