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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  TENTATIVA  DE
REEXAME DA MATÉRIA DECIDIDA. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
REJEIÇÃO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando
inexistir  qualquer  eiva  de  omissão,  contradição  ou
obscuridade a ser sanada.

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

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
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Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  os
embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  opostos  pela
Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A contra acórdão desta eg.
Câmara Cível, fls. 155/161, que, por unanimidade, acolheu a preliminar de
cerceamento de defesa e anulou a sentença do Juízo da 7ª Vara Mista da
Comarca  de  Patos  nos  autos  da  Ação  para  Suspensão  ou  Retirada  de
Implantação  de  Rede  Elétrica  de  Alta  Tensão  ajuizada  por  José  Dias
Sobrinho.

Alega  a  embargante  que  o  acórdão  foi  obscuro  e
contraditório ao reconhecer o cerceamento de defesa, já que a produção da
prova  pericial  é  desnecessária,  uma  vez  que  a  legalidade  da  servidão
administrativa pode ser aferida por outras provas já acostadas aos autos.

Objetiva também o prequestionamento dos arts. 464, §
1°, II e 472, do CPC, visando a interposição de eventual recurso especial e
extraordinário.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração  a
fim de que seja suprida a obscuridade e a contradição apontadas.

É o relatório.

V O T O  

Os  embargos  devem  ser  rejeitados,  pois  não  buscam
sanar quaisquer vícios existentes no acórdão, mas simplesmente rediscutir
matéria já julgada, o que é inadmissível nesta via.
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A  embargante  sustenta  que  o  acórdão  é  obscuro  e
contraditório ao reconhecer o cerceamento de defesa, já que a produção da
prova  pericial  é  desnecessária,  uma  vez  que  a  legalidade  da  servidão
administrativa pode ser aferida por outras provas já acostadas aos autos.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos lançados nos aclaratórios,
a  matéria  foi  analisada  à  luz  da  legislação  e  da  jurisprudência  e,  ainda
assim, este órgão entendeu pelo acolhimento da preliminar, já que não é
caso de incidência do art. 355 do CPC quando, sendo necessária a produção
de provas,  o juiz,  mesmo após deferi-las,  profere  desde logo a sentença,
ocorrendo,  neste  caso,  cerceamento  de  defesa  e,  por  consequência,  a
sentença deve ser anulada, senão vejamos trechos do acórdão atacado:

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

No recurso  apelatório  o  apelante  sustenta,  preliminarmente,  ter

havido o cerceamento do seu direito de defesa,  alegando que o

magistrado primevo, mesmo após deferir seu pedido de  dilação

probatória,  julgou improcedentes  os  pleitos  exordiais,  de  forma

antecipada,  ao  argumento  de  inexistir  provas  suficientes  para

comprovar qualquer prejuízo material alegado na peça vestibular,

bem como que a servidão de fato deve ser mantida, em atenção

aos princípios da eficiência e da continuidade do serviço público.

Como  visto,  a  questão  central  é  se  a  parte  foi  prejudicada  em

decorrência  do julgamento antecipado da  lide  pela  instância  de

primeiro grau.

Pois bem.

Sabe-se que ao julgador cabe decidir a questão de acordo com o
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seu  livre  convencimento,  utilizando-se  de  fatos,  provas,

jurisprudência,  aspectos pertinentes ao tema e da legislação que

entender  aplicável  ao  caso,  a  teor  do  princípio  da  persuasão

racional.

Dessarte,  o  destinatário  final  das  provas  produzidas  é  o  juiz,  a

quem cabe avaliar quanto à suficiência e necessidade. Assim, deve

ser  respeitado  o  livre  convencimento  dele,  a  fim de evitar  atos

processuais desnecessários.

Contudo, é necessário que o julgador cumpra os demais princípios

e  normas  processuais  aplicáveis,  especialmente  o  princípio  do

devido  processo  legal,  que  nas  palavras  do  Jurista  Alexandre

Freitas  Câmara,  consubstancia-se  em  "um  processo  que  seja

assegurado  o  tratamento  isonômico,  num  contraditório

equilibrado, em que se busque um resultado efetivo, adaptado aos

princípios  e  postulados  da  instrumentalidade  do  processo."  (cf.

Lições  de  Direito  Processual  Civil,  Vol  I.,  Lumen  Juris,  Rio  de

Janeiro, 2010, p. 43).

No  caso  dos  autos,  o  magistrado  suprimiu  a  fase  processual

obrigatória,  entretanto,  utilizou  como  fundamento  para  julgar

improcedentes os pedidos, a insuficiência de provas no processo.

Ou seja,  muito  embora  não  tenha  oportunizado  a  instrução  da

demanda, deixou claro que o conjunto probatório era pertinente e

relevante.  Desse  modo,  entendo  que  restou  devidamente

caracterizado o prejuízo da parte autora pela prolação da sentença.

A esse respeito, nos dizeres do processualista José Miguel Garcia

Medina,  "não  é  caso  de  incidência  do  art.  330  quando,  sendo

necessária  a  produção  de  provas,  deixa  o  juiz  de  deferi-las,

proferindo desde logo a sentença. Ocorre, neste caso, cerceamento

de  defesa,  devendo  a  sentença  ser  anulada".  (cf.  Código  de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0004848-50.2009.815.0251 4



Processo Civil Comentado, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011,

p. 323).

Ora,  se  o  juiz  julgou  a  lide  de  forma  antecipada  por  entender

estarem  presentes  todas  as  provas  necessárias  ao  deslinde  da

controvérsia,  não  pode  a  sentença,  atestando  a  ausência  de

elementos  comprobatórios,  julgar  contrariamente  aos  interesses

dos litigantes sem viabilizar o direito da produção de provas, pois

assim, veda às partes o direito de instruir corretamente o processo,

cerceando-lhe a defesa.

A esse respeito, confira a jurisprudência:  

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA

CERTA.  PRELIMINAR.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.

INSTRUÇÃO  INSUFICIENTE.  REQUERIMENTO  DO

LITIGANTE PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO

ANTECIPADO DA LIDE. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE NA

AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DOS  FATOS  ALEGADOS.

ACOLHIMENTO.  SENTENÇA  ANULADA.  RETORNO  DOS

AUTOS  AO  JUÍZO  DE  ORIGEM  PARA  O  TRÂMITE

INSTRUTÓRIO REGULAR. - Não é caso de incidência do art. 330

do CPC quando, sendo necessária a produção de provas,  o juiz

deixa de deferí-las, proferindo desde logo a sentença. Ocorre, neste

caso, cerceamento de defesa e, por consequência, a sentença deve

ser  anulada.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº

00002052620148150881, 3ª Câmara Especializada Cível, de minha

relatoria, j. Em 13-06-2017

AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS

MORAIS.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  CONTRATO

SUPOSTAMENTE  FIRMADO  POR  TERCEIRO  EM  NOME  DO

AUTOR. POSSÍVEL FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM
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FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS

MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. APELAÇÃO.

JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE  LOGO  APÓS  A

APRESENTAÇÃO  DE  CONTESTAÇÃO.  INOCORRÊNCIA  DE

INTIMAÇÃO  DAS  PARTES  PARA  ESPECIFICAÇÃO  DAS

PROVAS  PRETENDIDAS.  PLEITOS  JULGADOS

PARCIALMENTE PROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVA

DA  AUTENTICIDADE  DA  DOCUMENTAÇÃO  UTILIZADA

PARA  A  CONTRATAÇÃO  DO  EMPRÉSTIMO.

DESCONSIDERAÇÃO  DO  REQUERIMENTO  DO  RÉU  DE

PRODUÇÃO  DE  PROVA.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DA

SENTENÇA.  RETORNO  DOS  AUTOS  À  ORIGEM.

PRECEDENTES  DO  STJ.  Embora  caiba  ao  juiz,  enquanto

destinatário final da prova, a apreciação sobre a suficiência ou não

do  acervo  probatório  para  decisão  do  pedido,  se  decidir  julgar

antecipadamente a lide,  por entender haver apenas questões de

direito ou questões fáticas que dispensam a produção de outras

provas,  não  poderá  julgar  improcedente  o  pedido  por  falta  de

provas.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº

00001622520148151161,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator

DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 16-

05-2017) 

No mesmo sentido, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL.  JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

AUSÊNCIA  DE  PROVA  DO  DIREITO  ALEGADO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

O  juízo  inicial  realizou  o  exame  direto  da  lide,  julgando-a

antecipadamente,  dando  pela  improcedência  do  pedido  por

entender, à luz do direito, que a parte não apresentou provas do

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0004848-50.2009.815.0251 6



direito alegado. Nos dizeres do processualista José miguel Garcia

medina,  "não  é  caso  de  incidência  do  art.  330  quando,  sendo

necessária  a  produção  de  provas,  deixa  o  juiz  de  deferi-las,

proferindo desde logo a sentença. Ocorre, neste caso, cerceamento

de  defesa,  devendo  a  sentença  ser  anulada".  (CF.  Código  de

processo civil comentado, revista dos tribunais, são Paulo, 2011, p.

323). Tendo o juiz julgado a lide de forma antecipada por entender

estarem  presentes  todas  as  provas  necessárias  ao  deslinde  da

controvérsia, não pode o acórdão, atestando a ausência de provas,

julgar  contrariamente  ao  recorrente,  sem viabilizar  o  direito  da

produção  de  provas,  pois  assim,  vedaria  à  parte  o  direito  de

instruir corretamente o processo, cerceando-lhe a defesa. Agravo

regimental  improvido.  (STJ;  AgRg-AREsp  371.238;  Proc.

2013/0209254-0; GO; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins;

DJE 14/10/2013; Pág. 1838) 

In  casu,  a  matéria  foi  analisada  à  luz  da  legislação
pertinente e da jurisprudência dominante e, assim, este órgão entendeu pelo
acolhimento  da  preliminar  de  cerceamento  de  defesa,  e  a  consequente
anulação da sentença.

Não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a
ser sanada, pois a decisão combatida é coerente e lógica com os próprios
pressupostos.  Cada ponto da questão deduzida foi  discutido e  decidido,
estando ela  devidamente  fundamentada,  de  acordo com o entendimento
esposado por esta Colenda Corte.

Ressalte-se, inclusive, que os embargos declaratórios não
são remédio para obrigar o julgador a renovar ou reforçar a fundamentação
do decisório.

Adstrito ao tema, assim já decidiu o STJ:
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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO

CPC.  Rediscussão  de  questões  decididas.  Impossibilidade.

Embargos  de  declaração  rejeitados.  (STJ;  EDcl-AgRg-AG-REsp

97.003; Proc. 2011/0230970-9; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Teori

Albino Zavascki; Julg. 12/04/2012; DJE 18/04/2012).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL

NO  RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.

PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE.  EMBARGOS  REJEITADOS.  1  -  A  teor  do

disposto no artigo 535 do Código de Processo Civil, o recurso de

que  se  cuida  é  cabível  para  eliminar  da  decisão  qualquer

obscuridade  ou  contradição  ou  suprir  eventual  omissão

existente. 2 - Revela-se incabível o manejo dos embargos se não

demonstrada a existência de quaisquer dos vícios autorizadores

do  recurso  integrativo,  pretendendo-se,  na  verdade,  por  via

oblíqua,  novo julgamento  do caso.  3  -  Embargos  declaratórios

rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.165.282; Proc. 2009/0216947-6;

RS;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze;  Julg.

27/03/2012; DJE 18/04/2012).

Quanto  ao  prequestionamento  explícito  para  fins  de
interposição de recursos no âmbito do STJ e/ou STF, segundo entendimento
jurisprudencial,  é  desnecessário,  pois  basta  que  a  matéria  aduzida  no
recurso  interposto  para  o  tribunal  superior  tenha  sido  objeto  de
manifestação  por  este  órgão  judicial,  sem  que  seja  necessário  o
pronunciamento  específico  sobre  os  dispositivos  legais  correspondentes.
Vejamos: 

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  OFENSA  AO

ART.  535  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO

CONFIGURADA.  PREQUESTIONAMENTO  EXPLÍCITO.
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DESNECESSIDADE. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL N.º

7.551/77  E  LEI  COMPLEMENTAR  ESTADUAL  N.º  43/02.

ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  AO  ART.  6.º  DA  LEI  DE

INTRODUÇÃO  AO  CÓDIGO  CIVIL.  ANÁLISE  REFLEXA DA

LEGISLAÇÃO  LOCAL.  SÚMULA  N.º  280  DO  SUPREMO

TRIBUNAL FEDERAL. 1.  Os embargos de declaração destinam-

se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição

existentes  no  julgado,  sendo  certo  que  é  desnecessário  o

prequestionamento explícito a fim de viabilizar o acesso a esta

Corte Superior de Justiça,  bastando que a matéria aduzida no

recurso especial tenha sido objeto de manifestação pelo Tribunal

a  quo,  sem  que  seja  necessário  o  pronunciamento  específico

sobre  os  dispositivos  legais  correspondentes. 2.Para  se  aferir

eventual violação do art. 6.º da Lei de Introdução ao Código Civil,

é imprescindível o percuciente exame da Lei Estadual n.º 7.551/77

e,  principalmente,  a  análise  dos  efeitos  da  Lei  Complementar

Estadual  n.º  43/02,  norma  que  restringiu  os  direitos  do

beneficiário,  o  que  é  inviável  na  via  especial,  a  teor  do

entendimento sufragado na Súmula n.º 280 do Supremo Tribunal

Federal.  3.  Agravo  regimental  desprovido.  (AgRg  no  Ag

1266387/PE,  Rel.  Ministra   LAURITA VAZ,  QUINTA TURMA,

julgado em 20/04/2010, DJe 10/05/2010)

Com essas considerações,  REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.

É como voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária
desta  Terceira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, no dia 27 de fevereiro de 2018, conforme certidão de julgamento,
o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, dele participando, além
desta  Relatora,  o  Exmo.  Dr.  João Batista  Barbosa Juiz  convocado para
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substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. Presente à
sessão,  o  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,  Promotor  de  Justiça
convocado.

Gabinete no TJPB, em 28 de fevereiro de 2018. 

Desa Maria das Graças Morais Guedes
        R E L A T O R A
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