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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0009000-66.2008.815.2001 
ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR: Juiz  Tercio  Chaves  de  Moura,  convocado  para
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
EMBARGANTE: ENERGISA Paraíba - Distribuidora de Energia S/A
ADVOGADO: Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Jr. (OAB/PB 11.591)
EMBARGADOS: Miguel da Silva Bastos e Maria do Carmo da Silva
Bastos
ADVOGADO: Tiago Felipe de Azevedo Isidro (OAB/PB 13.688)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE  E  ERRO  MATERIAL.  VÍCIOS  INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

-  Os embargos de declaração que, a pretexto de sanar vício
inexistente,  instauram nova  discussão  a  respeito  de  matéria
decidida de forma coerente pelo acórdão embargado, devem
ser rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara  Especializada  Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração.
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ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A opôs
embargos de declaração contra o acórdão de f. 503/515, que rejeitou a
preliminar e, no mérito, negou provimento à sua apelação, mantendo a
sentença (f.  390/407) proferida nos autos  da  ação de  indenização por
danos morais e materiais c/c obrigação de fazer movida por MIGUEL DA
SILVA BASTOS e MARIA DO CARMO DA SILVA BASTOS.

O referido acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
NA SENTENÇA. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO
GARANTIDO.  AUSÊNCIA  DE  PREJUÍZO.  NULIDADE  AFASTADA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E  MATERIAIS  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  ENERGIA  ELÉTRICA.
VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA DA SUBESTAÇÃO. FALHA NO
ATERRAMENTO.  CONSTATAÇÃO  POR  LAUDO  TÉCNICO.  ÁREA  DA
PISCINA  DA  ACADEMIA  ELETRIFICADA.  SENSAÇÃO  DE  CHOQUE.
ATO  ILÍCITO.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  MANUTENÇÃO.  OBRIGAÇÃO  DE  ISOLAMENTO
ELÉTRICO. DEVER DA COMPANHIA ELÉTRICA RESPONSÁVEL PELA
SUBESTAÇÃO.  SOLUÇÃO  DO  PROBLEMA  NÃO  COMPROVADA.
CONDENAÇÃO  OBRIGACIONAL  QUE  SE  MANTÉM.  AULAS  DE
HIDROGINÁSTICAS.  IMPOSSIBILIDADE.  SENSAÇÃO  DE  CHOQUE
QUE  SE  AGRAVA  QUANTO  EM  CONTATO  COM  A  ÁGUA.  DANO
MATERIAL.  ALUNOS  PRÉ-MATRICULADOS.  CANCELAMENTO  DA
ATIVIDADE.  LUCROS  CESSANTES.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.
DESPROVIMENTO.

- A inversão do ônus da prova na sentença, por si só, não gera a
nulidade da decisão, máxime quando durante a instrução processual
restou garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

- Pratica ato ilícito a companhia de energia que falha na realização do
aterramento da sua subestação, provocando o vazamento de corrente
elétrica  e  causando  danos  aos  moradores  dos  imóveis  vizinhos,
submetidos ao risco de choques elétricos.

-  Segundo o  ordenamento jurídico  pátrio,  a  indenização por  dano
moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio, de acordo com o
princípio da razoabilidade, observadas a finalidade compensatória, a
extensão do dano experimentado,  bem como o grau de culpa do
ofensor.

- A impossibilidade de utilização da piscina da academia, em virtude
dos choques elétricos que ela provocava, configura o prejuízo tando
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de ordem moral quanto de ordem material, este demonstrado pelo
cancelamento das aulas de hidroginástica.

-  Do  TJ/PB:  “O  lucro  cessante  corresponde  à  perda  do  ganho
esperável,  à  frustração  da  expectativa  de  lucro,  configurando  a
diminuição  potencial  no  patrimônio  da  vítima.  Devidamente
demonstrados  os  prejuízos  materiais  invocados  pelo  demandante,
cabível a fixação de verba indenizatória em seu favor a este título.”
(Processo n. 00009037620108150071, 1ª Câmara Cível, Relator: Des.
LEANDRO DOS SANTOS, j. em 18-08-2015).

Nos aclaratórios (f. 517/530) a ENERGISA alegou:

-  obscuridade quando  se  decidiu  pela  inexistência  de
cerceamento de defesa decorrente da inversão do ônus da prova;

- omissão quanto ao cumprimento da obrigação de fazer;

-  obscuridade  e  erro  material no  tocante  à  utilização  da
proposta de acordo como fundamento de decidir;

-  obscuridade quanto  aos  lucros  cessantes,  que  não  seriam
devidos; e

- obscuridade e erro material na fixação do valor indenizatório,
que teria sido estabelecido sem observância dos critérios da razoabilidade
e proporcionalidade.

Ao final, requereu que os apontados vícios sejam sanados e,
em consequência, seja reformado o acórdão para julgar-se improcedente
o pedido inicial e, alternativamente, reduzido o valor indenizatório.

Os embargados apresentaram resposta ao recurso (f. 535/542),
pugnando pela sua rejeição.

É o breve relato.
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VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
           Relator

Os  embargos  declaratórios  devem  ser  rejeitados,  pois
buscam deliberadamente a rediscussão da matéria já conhecida e julgada
por esta  Corte de Justiça,  e não sanar  qualquer  omissão,  contradição,
obscuridade ou erro material porventura existente no acórdão hostilizado.

O art. 1.022 do CPC/2015 é bastante claro quando diz que os
embargos declaratórios são cabíveis para sanar  omissão, obscuridade e
contradição  que  poderiam  vedar  a  interposição  de  recursos  contra  a
decisão, diante da dificuldade de compreensão, ou, ainda, corrigir  erro
material.

Além disso, é totalmente descabida a alegação da embargante,
uma  vez  que  o  acórdão  abordou  de  forma  coerente  todos  os  pontos
necessários para a solução da lide.

Ressalte-se  que não há  vício  no  acórdão que,  dentre  várias
teses debatidas no feito, escolhe e acolhe uma para prover ou desprover o
pedido, sendo desnecessário que o órgão julgador responda a todos os
argumentos das partes ou se pronuncie sobre todos os dispositivos legais
supostamente aplicáveis ao caso, como os referidos pela embargante.

Na  verdade,  a embargante  busca desconstituir o acórdão
prolatado no âmbito deste Órgão Colegiado, pretendendo, além do mero
exame dos pressupostos condicionadores da adequada utilização dos
embargos de declaração –  elementos esses inexistentes no caso sub
judice –  rediscutir a própria matéria que constituiu objeto de cansativa
apreciação no julgamento realizado.

O Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, tem
vedado a utilização dos embargos de declaração quando o recorrente, em
sede absolutamente inadequada, deseja obter o reexame da matéria que
foi correta e integralmente apreciada pelo acórdão impugnado. Vejamos:

Os embargos de declaração destinam-se, enquanto impugnação
recursal que são, a sanar eventual obscuridade, dúvida, contradição
ou omissão que se verifique no acórdão. Revela-se incompatível com
sua natureza e finalidade o caráter infringente que se lhes venha a
conferir, com o objetivo, legalmente não autorizado, de reabrir a
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discussão de matéria já decidida, de forma unânime, pelo Plenário
desta Corte.1

Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material ou de manifesta
nulidade do acórdão (RTJ 89/548 –  RTJ 94/1167 –  RTJ 103/1210 –
RTJ 114/351), não justifica –  sob pena de disfunção jurídico
processual dessa modalidade de recurso –  a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.2 

Registro, ademais, que os aclaratórios são meios impróprios
para a adequação da decisão ao entendimento do embargante, devendo a
parte utilizar-se dos recursos verticais, caso entenda necessário.

É nesse sentido o entendimento uníssono do STJ, in verbis:

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
PRETENSÃO  DE  REFORMA  DO  ACÓRDÃO  EMBARGADO. I  –  Os
embargos se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade,
não  a  adequar  a  decisão  ao  entendimento  do  embargante.  II  –
Embargos de declaração rejeitados.3

De  todo  modo,  o  acórdão  foi  bem  claro  ao  decidir  pela
inexistência de prejuízo ou de cerceamento de defesa em virtude de a
inversão do ônus da prova ter sido realizada na sentença.

A promovida teve garantido seu direito à ampla defesa e ao
contraditório durante todo o feito, ou seja, tomou conhecimento de todas
as provas produzidas, teve a oportunidade de produzir as suas, inclusive
de  requerer  a  realização  de  perícia,  e  foi  intimada  de  todos  os  atos
processuais.

Acerca do tema, o STJ já decidiu que não existe nulidade sem
que reste demonstrado o prejuízo, senão vejamos:

1 RTJ 132/1020, Rel. Min. Celso de Mello.

2 EDAGRAG 153.060, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 4.2.94. 

3 STJ - EDcl na MC 7332/SP - Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro - 3ª Turma - jul. 17.02.2004 – DJU 22.03.2004
p. 291.
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CIVIL  E  PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. RESERVA
DE  POUPANÇA.  EXPURGOS  INFLACIONÁRIOS.  LIQUIDAÇÃO  DE
SENTENÇA.  OFENSA  AO  ART.  535  DO  CPC.  NÃO  OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚMULAS NºS 7 E
83,  AMBAS  DO  STJ.  RECURSO  NÃO  CONHECIDO.  1.  A  entidade
previdenciária não apresentou argumento novo capaz de modificar a
conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado
para não conhecer do recurso especial. 2. Não há que se falar em
violação  do  art.  535  do  CPC  quando  o  acórdão  resolve
fundamentadamente a questão pertinente à homologação do valor
apurado pela perícia contábil,  mostrando-se dispensável que venha
examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas
partes. 3. Esta Corte de Justiça firmou o entendimento de que,
em  homenagem  ao  princípio  pas  de  nullité  sans  grief,  a
parte,  ao  requerer  o  reconhecimento  de  nulidade,  deverá
comprovar o efetivo prejuízo sofrido, o que não ocorreu no
caso dos autos. O Tribunal de origem concluiu que a homologação
antecipada  dos  cálculos  da  perícia  contábil  não  causou  nenhum
prejuízo a entidade. Assim, não há falar em nulidade da decisão de
piso nem ainda em cerceamento de defesa. O que atrai a aplicação
da Súmula nº 83 do STJ. 4. A revisão do entendimento a que chegou
o  Tribunal  de  origem em relação  à  inexistência  de  nulidade  e/ou
acerto do cálculo contábil, seria necessário o reexame dos elementos
fático-probatórios,  soberanamente  delineados  pelas  instâncias
ordinárias, o que é defeso nessa fase recursal a teor da Súmula nº 7
do  STJ.  5.  Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no  REsp
1343272/MG,  Rel.  Ministro  MOURA  RIBEIRO,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016).

No que pertine ao alegado cumprimento da obrigação de fazer
pela ENERGISA, não há omissão no julgado combatido. Os depoimentos e
laudos mencionados pela embargante foram considerados no julgamento,
porém eles são uníssonos em afirmar que o problema não foi resolvido e,
ademais, fazem recomendações para solucionar o vazamento de energia
da  subestação.  Para  ilustrar,  segue  trechos  do  acórdão  (f.
507/508):

A responsabilidade da Energisa se mostra tão evidente que a aludida
empresa promoveu tentativas  de solucionar o problema,  conforme
retratado no mencionado laudo, mas não obteve êxito.

Tanto  isso  é  verdade,  que  no  laudo  foram  feitas  várias
recomendações à Energisa, com o intuito de solucionar o vazamento
de corrente elétrica para a piscina da academia dos promoventes.
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Vejamos:

Embora  as  execuções  das  etapas  recomendadas  de  ampliação,
interligação  com  as  malhas  pé  de  torre  e  interligação  com  a  malha
remota em região de charco tenham apresentado reduções das tensões
de passo, de toque e da diferença de potencial, por segurança, na área
da piscina deve ser utilizado permanentemente um tapete de material
isolante.

E segue:

Recomendações aos departamentos de estudo e operação da Energisa
Paraíba:

- O tempo de autuação da proteção primária após a ampliação da SE
MAA nunca deve ser superior ao valor atual (0,422 s). Estudos devem ser
feitos na tentativa de reduzir ao máximo o tempo de atuação da proteção
primária.

- Os ajustes da proteção de retaguarda da SE MAA devem ser revestidos,
com o intuito de diminuir o seu tempo de atuação para no máximo 0,500
s.

- No sistema de proteção dos níveis de 69 kv e 13,8 kv, o religamento
deverá ser desabilitado.

- Mecanismos para a redução da corrente desbalanceamento do neutro
do transformador da SE MAA na condição de regime permanente devem
ser adotados pela Energisa.

- Medições devem ser efetuadas periodicamente, objetivando verificar a
influência da sazonalidade climática nos valores de resistividade do solo e
da resistência da malha de terra, dos potenciais de passo e de toque, e
da diferença de potencial na área da unidade consumidora. 

A  utilização  da  proposta  de  acordo  com  o  fundamento  da
decisão não caracteriza obscuridade, tampouco erro material. O fato de a
ENERGISA ter oferecido R$ 30.000,00 (trinta mil reais) aos autores para
encerrar o processo não é irrelevante, e sua utilização pelo julgador está
amparado pelo princípio do livre convencimento motivado.

Melhor  sorte  não  teve  a  embargante  ao  alegar  obscuridade
quanto aos lucros cessantes. O vazamento de corrente não foi solucionado
e  a  piscina  da  academia  dos  autores  permanece  há  vários  anos  sem
condições  de  uso,  resultando  em  prejuízo  para  os  proprietários,  que
deixaram de ganhar dinheiro com as aulas de hidroginástica. 
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O  julgado  hostilizado  não  deixou  dúvidas  quanto  a  esse
aspecto, conforme o trecho a seguir (f. 512/513):

Registre-se,  por  oportuno,  que  a  Energisa  não  comprovou  a
realização  dos  serviços  determinados  na  mencionada  audiência,
devendo ser mantida a condenação da empresa ré a realizar
o isolamento da área reclamada.

E,  partindo  da  premissa  de  que  a  piscina  está  interditada  desde
setembro  de  2007,  é  patente  que  os  autores,  durante  todo  esse
tempo, não puderam disponibilizar para os clientes da academia as
aulas de hidroginástica, configurando-se, assim, os danos materiais
na espécie de lucros cessantes.

O  lucro  cessante  corresponde  à  perda  do  ganho  esperável,  à
frustração  da  expectativa  de  lucro,  configurando  a  diminuição
potencial no patrimônio da vítima. Então, a expressão “lucro” deve
ser entendida num sentido amplo, afastando-se a tese recursal de
que os autores deveriam ter subtraído as despesas nos cálculos dos
danos materiais.

Para  Sérgio  Cavalieri,  “o  lucro  cessante  pode  decorrer  não  só  da
paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como, por
exemplo, a cessação de rendimentos que alguém já vinha obtendo da
sua  profissão,  como,  também,  da  frustração  daquilo  que  era
razoavelmente esperado”.4 

Vale também registrar que o lucro cessante não se presume, nem
pode ser imaginário, de forma que o autor deve demonstrar o real
prejuízo financeiro suportado, trazendo provas concretas aos autos,
não  bastando  meras  alegações.  “O  não  atendimento  do  ônus  de
provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do
ganho  de  causa.  A  produção  probatória,  no  tempo  e  na  forma
prescrita em lei, é ônus da condição de parte.”5 

No  presente  caso,  os  autores  fizeram  prova  suficiente  de  que
sofreram danos negativos decorrentes da interdição da piscina.

Por último, também não há obscuridade nem erro material na
fixação do valor da indenização. Os critérios adotados para estabelecer-se

4 In Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 2000, 97.

5 Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, In Código de Processo Civil Comentado. 8. ed. rev., ampl. e
atual – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 798.
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o  valor  indenizatório  estão  bem  definidos  e  em  consonância  com  os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena, em substituição à Excelentíssima Desembargadora MARIA
DAS NEVES DO EGITO DE A.  D.  FERREIRA)  e com  o  Excelentíssimo
Doutor  CARLOS  EDUARDO  LEITE  LISBOA (Juiz  de  Direito
Convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao  Excelentíssimo
Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 29
de novembro de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                        Relator
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