
 
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0017485-50.2011.815.2001
Relatora : Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes
Embargante: ENERGISA PARAÍBA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S/A
Advogados : George Ottávio Brasilino Olegário e Rodrigo Nóbrega de 
Farias  
Embargada : Mareni Comércio de Alimentos Ltda            
Advogado : José Neto Barreto Júnior

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTOS VÍCIOS 
DE  OBACURIDADE  E  ERRO  MATERIAL. 
INOCORRÊNCIA.  PREQUESTIONAMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

Os  embargos  de  declaração  não  são  adequados  para 
reformar julgado proferido por órgão colegiado, a não 
ser que reste configurada ao menos uma das hipóteses 
dos incisos do art. 535 do CPC e, mesmo nesses casos, 
eventual  reforma  com  efeitos  infringentes  ocorrerá 
excepcionalmente.

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, contradição ou erro material).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0017485-50.2011.815.2001                                                                                                           1



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

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em conhecer dos embargos 
declaratórios, rejeitá-los e inadmiti-los para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração,  fls.  124/129, 
opostos  por  ENERGISA  PARAÍBA –  DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S/A contra acórdão de fls. 117/121, que – provendo o apelo da sociedade 
anônima – julgou improcedente o pedido inicial  da ação  de repetição de 
indébito,  ajuizada por  Mareni Comércio de Alimentos  Ltda em face da 
embargante,  e  condenou  a  autora  “ao  pagamento  das  custas  processuais  e  
honorários  advocatícios  sucumbenciais,  fixando  estes  em  R$  800,00  (oitocentos  
reais) em observância ao que determina o § 4º do art. 20 do CPC.”.

Sustenta a embargante existir “obscuridade e erro material,  
na medida em que, dando provimento ao apelo interposto pela ora embargante e  
invertendo o ônus sucumbenciais, fixou honorários em favor dos patronos daquela  
no ínfimo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).”, acrescendo “que os honorários  
sucumbenciais  deveriam  ser  fixados  nos  mesmos  parâmetros  da  condenação  de  
primeiro grau, apenas invertendo-se o ônus da sucumbência, de modo que deveriam  
ter sido fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação” – R$ 24.426,76 
(vinte  e  quatro  mil,  quatrocentos  e  vinte  e  seis  reais  e  setenta  e  seis 
centavos). 

 Pleiteia o acolhimento dos embargos para, saneando a 
suposta  obscuridade  e  corrigindo  o  alegado  erro  material,  conferir-lhes 
efeito infringente.

Por fim, pugna para que os aclaratórios sejam admitidos 
para fins de prequestionamento.

É o relatório.
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V O T O

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  – 
Relatora.

Não  há  qualquer  obscuridade  na  decisão  recorrida 
(muito menos erro material) vez que a questão referente aos honorários de 
sucumbência está devidamente esclarecida no acórdão objurgado. Confira-
se:

“Com essas considerações,  DOU PROVIMENTO ao apelo,  para, 
reformando  a  sentença,  julgar  improcedente  o  pedido  inicial 
correspondente à repetição do indébito em dobro, condenando a 
apelada  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  honorários 
advocatícios sucumbenciais, fixando estes em R$ 800,00 (oitocentos 
reais) em observância ao que determina o § 4º do art. 20 do CPC.”

Portanto, inexiste qualquer vício passível de retificação 
pela via declaratória, o que implica na sua rejeição.

Na verdade, objetiva a embargante discutir o valor dos 
honorários fixados.

Se  a  decisão  proferida  não  atendeu  aos  anseios  da 
recorrente, a extensão do debate pode ser exercida através de outras vias, se 
for o caso, em que poderá insistir em suas razões.

 Quanto  ao  pleito  para  que  os  aclaratórios  sejam 
admitidos  para  fins  de  prequestionamento,  frise-se  que,  mesmo  nessa 
hipótese, é necessário que o julgado padeça de um dos vícios elencados no 
art. 535 do Código de Processo Civil. Neste diapasão, o STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL. 
RECURSO  ESPECIAL.  VIOLAÇÃO  DO  ARTIGO  535  DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  INEXISTÊNCIA. 
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  PRECLUSÃO.  REEXAME  DE 
PROVAS.  SÚMULA Nº  7/STJ.  1.  Os  embargos  de  declaração, 
ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis somente 
quando  há,  na  decisão  impugnada,  omissão,  contradição  ou 
obscuridade,  bem  como  para  corrigir  a  ocorrência  de  erro 
material (REspnº 1.062.994/MG, Rel. Ministra nancy andrighi, dje 
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26/8/2010, e AgRgREspnº 1.206.761/MG, Rel. Ministro hamilton 
Carvalhido,  dje  16/5/2011),  hipóteses  que  não  se  verificam  na 
espécie. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o 
tribunal  de  origem  motiva  adequadamente  sua  decisão, 
solucionando  a  controvérsia  com  a  aplicação  do  direito  que 
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela 
parte.  3.  Para  prevalecer  a  pretensão  em  sentido  contrário  à 
conclusão  do  tribunal  de  origem,  que  entendeu  ter  ocorrido 
preclusão  consumativa  da  matéria,  mister  se  faz  a  revisão  do 
conjunto fático-probatório dos autos,  o que,  como já decidido, é 
inviabilizado,  nesta  instância  superior,  pela  Súmula  nº  7/STJ.  4. 
Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 299.302; 
Proc. 2013/0043311-0; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas 
Boas Cueva; DJE 12/09/2013; Pág. 468) (negritei)

Com  essas  considerações,  REJEITO  os  Embargos  de 
Declaração e INADMITO-OS para fins de prequestionamento.

 
É como voto. 

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  realizada  no  dia  26  de 
agosto  de  2014,  conforme  certidão  de  julgamento  de  fl.  132.  Participaram  do 
julgamento, além desta Relatora, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida (juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques 
de  Sá  e  Benevides).  Presente  ao  julgamento,  a  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira, 
Promotor de Justiça Convocado. 

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 01 de setembro de 2014.

Desa.  Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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