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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO.  VÍCIO  NÃO
CARACTERIZADO.  MATÉRIA  DEVIDAMENTE
ENFRENTADA NO DECISÓRIO.  PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
NÃO  ACOLHIMENTO.  NÃO  INCIDÊNCIA  DAS
HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
REJEIÇÃO. 

-  Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos  de obscuridade,  contradição ou omissão,
ou,  ainda,  para  corrigir  erro  material,  não  se
prestando  ao  reexame  do  julgado  e  não  existindo
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.

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

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  os  embargos  de
declaração. 

Trata-se  de EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO
opostos por Aurina Pereira dos Santos, fls. 122/129, contra o acórdão de fls. 110/120,
que,  por  votação  unânime,  deu  provimento  parcial  à  apelação  interposta  pela
CAGEPA – Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, aduzindo,  em resumo, a
omissão quanto ao pedido de danos morais, pois, segundo relata, não pode, a má
prestação do serviço oferecido pela promovida ser considerado mero aborrecimento
do cotidiano, uma vez que, durante todo o processo “houve o perigo da Promovente
enfrentar eventual interrupção no fornecimento de água, a qual, foi guarnecida por
meio de decisão liminar”, fl. 126.

Contrarrazões ofertadas, fls. 134/138, pugnando pela
rejeição dos aclaratórios.

É o RELATÓRIO.

VOTO 

Os embargos de declaração prestam-se a viabilizar,
dentro  da mesma relação processual,  a  impugnação de  qualquer  decisão  judicial
eivada  de  obscuridade,  contradição  ou  omissão,  não  se  revestindo,  portanto,  de
características de revisão total do julgado, como só acontecer com os apelos cíveis. 

Isso  porque,  em  redação  reproduzida  pelo  Novo
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Código de Processo Civil, nos moldes dos incisos I, II e III, do art. 1.022, os embargos
de  declaração  somente  são  cabíveis  para  esclarecer  obscuridade  ou  eliminar
contradição, para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia se pronunciar, ou, ainda, para corrigir erro material.

Nesse  viés,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem
entendimento remansoso no sentido de inadmitir  embargos de declaração que se
proponham a rediscutir a matéria contrária aos interesses do embargante:

PROCESSUAL  PENAL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  AMBIGUIDADE,  OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO  OU  OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.  Ausente contradição,
obscuridade,  omissão  ou  ambiguidade,  são
rejeitados os embargos declaratórios, que não servem
à rediscussão do julgado. 2. A mera desconformidade
do embargante com a rejeição da tese que entende
cabível não caracteriza omissão, devendo ser atacada
pelo meio processual idôneo, e não pela via estreita
dos  embargos  de  declaração.  3.  Embargos  de
declaração  rejeitados. (STJ;  EDcl-EDcl-AREsp
870.017; Proc. 2016/0063146-0; MG; Sexta Turma; Rel.
Min. Nefi Cordeiro; DJE 13/06/2017).

E,

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  INTERNO  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.  ART. 1.022
DO  NCPC.  OMISSÃO,  OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO  OU  ERRO  MATERIAL.
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INEXISTÊNCIA.  PRETENSÃO  DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO  PROTELATÓRIO.  IMPOSIÇÃO  DE
MULTA.  ART.  1.026,  §  2º,  DO  NCPC.  DECISÃO
MANTIDA.  1.  Aplicabilidade  do  NCPC  a  este
recurso ante os termos do Enunciado Administrativo
nº  3  aprovado  pelo  Plenário  do  STJ  na  sessão  de
9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento
no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir
de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de
inconformismo  ou  à  rediscussão  do  julgado  que
negou provimento  ao  agravo  interno  em razão  da
inviabilidade  do  agravo  em  Recurso  Especial
apresentado  em  desacordo  com  os  requisitos
preconizados pelo art. 544, § 4º, I, do CPC/73. 3. Em
virtude da rejeição dos presentes aclaratórios,  e da
anterior advertência em relação à aplicabilidade do
NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.026, §
2º,  do  NCPC, no  percentual  de  2%  sobre  o  valor
atualizado  da  causa.  4.  Embargos  de  declaração
rejeitados,  com  imposição  de  multa.  (STJ;  EDcl-
AREsp  961.959;  Proc.  2016/0202363-8;  RJ;  Terceira
Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 12/06/2017).

No mesmo caminhar, aresto deste Sodalício:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO,
OBSCURIDADE,  CONTRADIÇÃO  E  ERRO
MATERIAL.  PRETENSÃO  DE  MERA
REDISCUSSÃO  DO  JULGADO.  DESCABIMENTO.
REJEIÇÃO  DOS  EMBARGOS. Os  embargos  de
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declaração  consubstanciam  recurso  de  integração,
não  se  prestando  para  reexame  da  matéria.  Não
havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro
material  no  julgado,  incabíveis  se  revelam  os
aclaratórios.  À  luz  da  Jurisprudência,  “Constatado
que a insurgência da embargante não diz respeito a
eventual vício de integração do acórdão impugnado,
mas a  interpretação que lhe  foi  desfavorável,  é  de
rigor  a  rejeição  dos  aclaratórios”.  (TJPB;  EDcl
0097320-53.2012.815.2001;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva;
DJPB 22/05/2017; Pág. 13).

No  caso  dos  autos,  analisando  as  sublevações  do
reclamo, percebe-se que Aurina Pereira dos Santos não se conformou com o teor da
decisão impugnada e, para tanto, lançou mão dos presentes embargos de maneira
totalmente infundada, por entender que o acórdão combatido foi omisso quanto aos
danos morais.

Inadequada, como visto, a via eleita, máxime quando
no  acórdão vergastado, ficou devidamente claro o motivo pelo qual foi afastada a
condenação do dano moral, fls. 110/120, senão vejamos:

Por  outro  lado,  entendo  assistir  razão  à  apelante
quando  sustenta  a  não  caracterização  de  danos
morais, pois, a cobrança de débito indevido, por si
só,  é  insuficiente  para  configurar  ofensa  moral
indenizável.
Com  efeito,  sabe-se  que  a  reparação  por  danos
morais deve advir de ato que, pela carga de ilicitude
ou  injustiça  trazida,  viole  o  direito  da  parte,
atingindo  profundamente  seu  patrimônio  psíquico.
Nessas  condições,  a  indenização  encontra  amparo
jurídico no art. 5º, V e X, da Constituição Federal, e
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no art. 186, do Código Civil.
No caso em apreço, a cobrança de valores indevidos
não  é  suficiente  para  ensejar  danos  morais,
porquanto,  apesar  de  ser  um  aborrecimento
indesejável,  não  interfere  profundamente  na
normalidade psicológica ser humano.

Logo,  da  leitura  do  excerto  acima,  vê-se  que  o
acórdão combatido manifestou-se, de forma expressa, acerca do dano moral.

Diante  dessas  considerações,  tendo  a  decisão
impugnada sido clara e precisa quanto ao enfrentamento do ponto indispensável ao
desfecho do caso, não vislumbro eiva alguma a ser sanada, notadamente quando se
constata a intenção de reavivar os termos fáticos da lide, sendo este, contudo, o meio
inapropriado.

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.

É o VOTO.

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

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 17 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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