
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n° 0000661-24.2013.815.0941 — Comarca de Água Branca
Relator :Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.
Embargante :Jaci de Sousa Gomes. 
Advogado :Jorge Marcio Pereira. 
Embargado : Cagepa – Cia. De Água e Esgoto da Paraíba. 
Advogado :Vital Henrique de Almeida. 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO  NO 
JULGADO — INEXISTÊNCIA — PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE 
MATÉRIA JÁ ANALISADA — IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DOS 
PRESSUPOSTOS DO ART. 535 DO CPC — REJEIÇÃO.
 
— Tendo o Tribunal apreciado amplamente os temas levantados no recurso e  
os considerado pertinentes ao deslinde da causa, descabe a oposição de Embargos  
Declaratórios por inexistir a alegada omissão na espécie.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima 
nominados.  

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça 
do Estado, por unanimidade, em rejeitar os Embargos.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Embargos Declaratórios opostos  por  Jaci  de  Sousa Gomes, 
contra acórdão proferido nos autos em tela (fls. 109/110), pretendendo o pronunciamento acerca de 
eventual omissão no citado decisum.

No acórdão embargado, esta Terceira Câmara Cível negou provimento aos 
recursos voluntário e obrigatório, mantendo a decisão apelada que julgou improcedente a pretensão 
de ressarcimento de cobrança supostamente indevida de tarifa básica de fornecimento de água.

Inconformada,  a  recorrente  alega  ser  necessário  o  enfrentamento  dos 
dispositivos legais e entendimentos suscitados, já que, em seu entender, o acórdão recorrido não os 
analisou a cobrança indevida de faturas de água, no qual não poderiam ser cobrados em virtude 
decisão judicial, violando o art. 42, parágrafo único do Código Consumerista, e mais, não observou 
os direitos conferido do consumidor estampado no art. 6º, incisos VI e X do CDC.

É o relatório. 
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Voto.

De início,  cabe-nos  registrar  que  os  Embargos  Declaratórios  possuem a 
função  teleológica  de  completar  a  decisão  omissa  ou,  ainda,  aclará-la,  dissipando  eventuais 
obscuridades ou contradições. Suas hipóteses de cabimento são exaustiva e taxativamente elencadas 
pelo art. 535 do CPC. 

A omissão  autorizante  da  interposição  dos  Embargos  é  aquela  em que 
incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, seja porque a parte 
expressamente o requereu, seja porque a matéria é de ordem pública e o julgador tinha de decidi-la 
ex officio. 

No entanto,  em se tratando de omissões de apreciação dos fundamentos 
jurídicos trazidos pelas partes ao debate processual, é de  opinio communi que não está o órgão 
jurisdicional  condicionado à  crítica  analítica  acerca de cada um deles  à  exaustão,  sob pena de 
mitigação do princípio do livre convencimento motivado e da rápida duração do processo. 

De ver-se, dessarte, que o Poder Judiciário não constitui sensor retórico ou 
máquina silogística de validade de argumentos. Ao revés, o que lhe cumpre atingir é o justo que, 
mesmo não sendo entendido como um algo metafísico ou definível a priori, goza, quando menos, 
de  status  ou  standart jurídico  suposto  pelo  Direito  Positivo.  Para  tanto,  afigura-se  suficiente 
investigar a procedência da pretensão de direito material, com os respectivos fundamentos de direito 
prestantes.

Nesse  ínterim,  sublinhe-se  que,  para  a  solução  jurisdicional  das  lides 
deduzidas em juízo, é suficiente que se atribua o fundamento de direito indispensável e cabível à 
espécie, pois que, afinal, “da mihi factum, dabo tibi jus”.

O  próprio  STJ  já  esclareceu  que  é  “entendimento  assente  de  nossa 
jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários 
sobre  todos  os  argumentos  levantados  pelas  partes.  Sua  fundamentação  pode  ser  sucinta, 
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (AI 
169.073-SP AgRg. Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98).

No caso em exame, todos os pontos tidos por esta Câmara como relevantes 
para o deslinde da controvérsia foram bem fundamentados no acórdão embargado. Especificamente 
sobre os aspectos suscitados pelo recorrente, ressaltamos:

“restou visualizado nos autos, a decisão da ação civil pública se referiu a suspensão da 
cobrança  de  tarifa  em  razão  do  fornecimento  de  água  até  o  início  dos  trabalhos  de 
ampliação dos sistema de abastecimento, entendendo-se,  in casu, que após o início dos 
referidos serviços as tarifas seriam cobradas novamente. 

O apelante afirmou que o serviço de abastecimento de água ainda não foi 
normalizado o que torna indevida a cobrança das faturas de consumo. Por fim, suscitou a inversão 
do ônus da prova, de modo que a empresa apelada comprovasse que o serviço foi regularizado. 

A inversão de que trata o art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor é 
possível  em duas  situações,  que  não  são  cumulativas,  ou  seja,  ocorrerá  quando a  alegação do 
consumidor  for  verossímil  ou  quando  o  consumidor  for  hipossuficiente  (segundo  as  regras 
ordinárias de experiência). Além disso, é ope iudicis (a critério do juiz), ou seja, não se trata de 
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inversão automática por força de lei (ope legis). Tais requisitos não foram visualizados no caso 
presente, o que impõe ao consumidor demonstrar o que alega, notadamente, em se verificando que a 
empresa ao menos iniciou a ampliação de serviço.

No presente caso, as alegações do consumidor estão em dissonância com a realidade trazida 
aos autos, haja vista que restou demonstrado que os serviços de abastecimento já foram 
iniciados  e  talvez  até  regularizados  completamente.  Ademais,  o  apelante  não  produziu 
qualquer prova que indicasse a falha na prestação do serviço ou mesmo que os serviços de 
melhoramentos ainda não foram sequer iniciados. 
Ora, percebe-se que a ação civil pública condicionou a suspensão da cobrança de fatura 
pelo consumo de água até os inícios dos trabalhos, tendo os serviços de ampliação já sido 
iniciados, cabível, portanto, a cobrança.

Entendemos, assim, que toda a matéria necessária ao julgamento da lide foi, 
repita-se, devidamente apreciada no acórdão embargado, sendo totalmente impertinente o presente 
recurso. Ademais, não há confundir-se rejeição ou não acolhimento dos argumentos propostos e 
debatidos pelas partes com a omissão caracterizadora e ensejadora dos Embargos”.

Se, no acórdão embargado, não se elaborou crítica expressa para fins de 
rejeição ou não acolhimento de alguma tese jurídica ou argumento, e se o órgão judicial adotou 
outros em seu decisum tidos como os juridicamente corretos, trata-se mais de um silêncio eloquente 
do que uma omissão embargável, traduzindo, pois, a rejeição tácita.

Portanto,  não  se  observa  qualquer  omissão  ou  mesmo  dificuldade  de 
compreensão do julgado, mas sim uma evidente intenção da recorrente de postergar o cumprimento 
da  determinação  judicial.  Em  verdade,  a  embargante  pretende  rediscutir  a  matéria,  fazendo 
prevalecer a sua tese jurídica, fato este que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Nesse sentido, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado com jurisdição 
limitada, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr. Marcos Coelhos Salles (Juiz Convocado 
para substituir a Desª. Maria das Graças Morais Guedes).

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Francisco  de  Paula  Lavor, 
Promotor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 02 de dezembro de 2014.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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