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ACÓRDÃO
Embargos Declaratórios nº 0000231-92.2006.815.0561 – Comarca de Coremas
Relator      : Dr. João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides
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Advogado        : George Ottavio Brasilino Olegário OAB/PB 15.013
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EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO —  OMISSÕES  APONTADAS  —
INEXISTÊNCIA — PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
JÁ ANALISADA — IMPOSSIBILIDADE — REJEIÇÃO.
 
— Tendo o  Tribunal  apreciado  amplamente  os  temas  levantados  no
recurso  e  considerados  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 Declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pela Energisa contra Acórdão
proferido nos autos da apelação cível, oriunda da sentença de fls. 189/187, nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer interposta por Daniel Pires dos Santos, em face da ora embargante. 

No  decisum impugnado  (fls.  239/242),  a  Terceira  Câmara  Cível  deste
Tribunal, à unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de primeiro grau
que determinou a empresa embargante que providenciasse mudança quanto a tensão da rede elétrica
que abastece a residência do autor com nível de segurança exigido às Concessionárias de Serviço
Público. 

Em  suas  razões  recursais  (fls.  244/249),  o  embargante,  visando  efeito
modificativo, alega que houve omissão no julgado por não se manifestar acerca do cumprimento da
obrigação  de  fazer,  acarretando,  por  consequência,  a  perda  do  objeto  da  presente  demanda.
Ademais,  alega que o acórdão concedeu ao embargado natureza distinta  daquela que lhe foi  o
pedido, incorrendo na hipótese dos arts. 141 e 492 do CPC/15, haja vista que não houve pedido de
deslocamento da rede e tão somente a regularização da tensão elétrica.



É o 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  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. 

O  próprio  STJ  já  esclareceu  que  “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).

In  casu,  todos  os  pontos  tidos  por  esta  Câmara  como relevantes  para  o
deslinde da lide foram bem fundamentados no Acórdão. 

Desta  feita,  quanto  a  perda  do  objeto  da  ação,  pelo  cumprimento  da
obrigação de fazer, o acórdão rebateu esse argumento da seguinte forma:

“Com relação a alegação de que já providenciou a regularização nos níveis de
tensão  da  unidade  consumidora  de  CDC nº  25834  (fl.  62/63),  conforme  bem
sedimentado  pela  magistrada,  tal  documento  não  serve  para  comprovar  as
alegações da apelante, eis que é de confecção unilateral e não consta a assinatura
do  promovente,  tampouco  há  identificação  que  prove  que  os  funcionários  da
empresa  ré  tenha  realizado  as  providências  mencionadas  nos  documentos
referidos.  Como se  não bastasse,  aduzindo exatamente  o  contrário,  o  apelado
afirma que não houve por parte da apelante qualquer iniciativa de reparo”. (fl.
241)

Por  outro  lado,  sabe-se  que  o  dispositivo  é  a  parte  mais  importante  da
sentença, pois adquire força de coisa julgada. Nele o juiz resolverá as questões que as partes lhe
submeterem, através de proposições  que delimitem a prestação jurisdicional. Nesse contexto,  o
dispositivo da sentença determinou apenas que fossem tomadas providências necessárias para a
mudança quanto a tensão da rede elétrica que abastece a residência do autor, nos exatos termos que
foram pedidos na peça inicial (fls. 05 e 187). 

Dessa forma, descabe a alegação de que a sentença determinou obrigação de
fazer  não  pleiteada  na  petição  inicial,  qual  seja,  deslocamento  da  rede  elétrica  no  imóvel  do
embargado, por, supostamente, mostrar-se indevida sua manutenção ‘tão próxima à residência do
autor’.



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

Ex positis, e sem mais para análise, REJEITO os presentes EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque  (Presidente).  Presentes  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator) e a Exma.
Desª. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto Mairo,
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 13 de março de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado
  Relator
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Vistos, etc., 

Peço dia para julgamento.

 João Pessoa, 16 de janeiro de 2018. 

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator


