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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  OMISSÃO  —  NÃO
OCORRÊNCIA — RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA
NOS AUTOS — 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 inexistindo quaisquer das hipóteses justificadoras do
expediente, impõe-se a sua rejeição.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS estes autos antes identificados, 

A C O R D A M  os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  rejeitar  os  Embargos  de
Declaração.

RELATÓRIO

Trata-se  de  EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO,  fls.  209/2014,  opostos
pela  Energisa Paraíba contra acórdão, fls. 202/207, que negou provimento ao recurso apelatório
interposto pelo ora embargante.

A embargante alega que o acórdão incorreu em grave omissão, na medida
em que as alegações, somadas às provas dos autos, evidenciaram que o incêndio teve início dentro
do  imóvel  da  embargada,  conforme  laudo  pericial  judicial  acostado.  Dessa  forma,  requer  o
acolhimento  dos  presentes  embargos  a  fim  de  que  seja  afastada  a  responsabilidade  civil  da
embargante, por ausência de ato ilícito.

                   É o breve relatório. 

VOTO

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, nos moldes
dos incisos I, II e III, do art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

A omissão, em primeira análise, representa a parte do acórdão embargado
que, em tese, deveria ter se pronunciado sobre determinado ponto de extrema relevância para o
deslinde  da  causa  e  que,  não  obstante,  quedou-se  inerte.  Da  mesma forma,  a  contradição  que
autoriza a interposição dos embargos deve ser entendida como aquela existente entre premissas
lançadas na fundamentação do acórdão ou ainda entre a fundamentação e a conclusão, devendo,
neste ponto, ser demonstrada de forma bastante clara pelo embargante. Por fim, as obscuridades
representam pontos sobre os quais a decisão embargada não se pronunciara com clareza (gramatical
e lógica) suficiente e que, de todo modo, prejudica a exata compreensão do comando descrito no
acórdão.

Importante destacar que a omissão trazida nos embargos declaratórios não
deve prosperar, pois, o acórdão embargado ao reconhecer a responsabilidade civil da embargante,
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentou que o nexo causal e o dano
restaram demonstrados com as declarações dos vizinhos,  apuradas  no laudo de investigação de
incêndio, afirmando que o incêndio originou-se no posto de distribuição elétrica que interligava a
fiação elétrica da casa e do poste. Sustentaram, ainda, que era comum naquela área a queda de
tensão da energia fornecida, já tendo causado, inclusive, danos materiais.

Por sua vez, o laudo não conseguiu atestar a natureza das instalações do
local sinistrado em virtude da queima generalizada da zona de origem. Desta feita, não há como
prosperar as alegações da embargante, aduzindo que o incêndio ocorreu dentro do imóvel.

Logo, com relação a alegação de omissão, a sustentação do insurgente, em
verdade,  visa  à  rediscussão  de  matéria  já  enfrentada  no  decisório  combatido.  À  luz  dessas
considerações,  observa-se  que  o  acórdão  hostilizado  foi  nítido  e  objetivo,  inexistindo  o  vício
declinado pelos recorrentes,  tendo referido  decisum apenas acolhido posicionamento diverso do
sustentado pela parte inconformada. 

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Presidiu o Julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
(Presidente). Participaram do julgamento, ainda, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz Convocado
com jurisdição limitada,  convocado para substituir  o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides)
(Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz Convocado para substituir Exma.
Desª. Maria das Graças Morais Guedes) e o Exmo. Dr. Ricardo Vital da Almeida (Juiz Convocado
para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente  ao  julgamento,  também,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado

Relator
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Vistos etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 09 de março de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado

Relator


