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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO
CONTRA  O  ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO  DE
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  E  OBSCURIDADE.
VÍCIOS  NÃO  CARACTERIZADOS.  MATÉRIA
DEVIDAMENTE  ENFRENTADA NO  DECISÓRIO.
PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
VIA  INADEQUADA.  NÃO  ACOLHIMENTO.
VINCULAÇÃO  À  INCIDÊNCIA DAS  HIPÓTESES
DO  1.022,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 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  não  existindo
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quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.

-  Os  embargos  de  declaração  não  servem  para
obrigar  o  juiz  a  reforçar  a  fundamentação  do
decisório,  reexaminar  as  matérias  já  apreciadas,
quando  já  tenha  encontrado  fundamentos  outros
suficientes para embasar a sua decisão e resolver as
controvérsias firmadas, como ocorrente no presente
caso.

- Se a parte dissente tão somente dos fundamentos
narrados  no  decisum combatido,  deve  se  valer  do
recurso adequado para impugná-lo, não se prestando
os embargos declaratórios para tal finalidade.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA, a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  fls.
187/206, opostos pela  Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S/A, contra os
termos do acórdão, fls. 166/185, o qual deu provimento parcial ao recurso apelatório
interposto por Magna Maria Costa de Souza Rodrigues,  aduzindo, em resumo, a
ocorrência de omissão no julgado, eis que não se manifestou a respeito do histórico
de consumo da promovente, no qual ficou constatado que, após a troca do medidor,
houve nítida variação de consumo. Outrossim, sustentou a existência de obscuridade
na  decisão  referida,  na  medida  em  que  considerou  que  o  procedimento  de
recuperação atendeu apenas parcialmente as exigências constantes das Resoluções da
ANEEL.  No  mais,  aduz  que  a  decisão  encontra-se  contraditória  no  tocante  a
condenação da concessionária em danos morais, pois ainda que fosse reconhecida
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como indevida  a  cobrança  pela  recuperação do  consumo de energia,  tal  fato,  de
acordo com a jurisprudência pátria, não ensejaria no dever de reparação pelos danos
extrapatrimoniais.

Contrarrazões não ofertadas, fl. 234.

É o RELATÓRIO.

VOTO 

De início, é oportuno esclarecer que, nos moldes dos
incisos  I,  II  e  III,  do  art.  1.022,  do  Código  de  Processo  Civil,  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.

A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou  qualitativamente,  por  um
pronunciamento complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.

Na  hipótese,  percebe-se  que  a  embargante  não  se
conformou com a fundamentação da decisão contrária às suas pretensões e lançou
mão dos declaratórios de maneira totalmente infundada, sob as alcunhas de omissão
contradição e obscuridade, tentando, tão somente, rediscutir o feito, pois, analisando
o acórdão em questão, verifica-se que a abordagem foi clara e detida, não merecendo
reparos.

Explico.
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A  recorrente  alega  a  existência  de  omissão  no
julgado,  ante  a  ausência  de  manifestação  acerca  do  histórico  de  consumo  da
promovente, no qual ficou constatado que, após a troca do medidor, houve nítida
variação de consumo.

Contudo,  de  forma  contrária  ao  consignado  pela
embargante, cumpre ressaltar o devido pronunciamento na decisão recorrida acerca
da  omissão  apontada,  pois  ao  se  afirmar  no  acórdão  a  existência  de  cobrança
indevida,  por  desobediência  ao  procedimento  estabelecido  pelos  dispositivos  da
Resolução nº 414, da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, foram refutadas
as assertivas contidas nas contrarrazões, na qual se inclui a relativa a  variação de
consumo constatada no histórico, após a troca do medidor. 

Outrossim,  a  despeito  de  eventual  objetividade
aplicada  à  manifestação,  ou  de  sua  correção  ou  equívoco,  estando  plenamente
compreensível o posicionamento adotado no provimento jurisdicional, não há que se
falar no reforço de fundamentação pretendido, visto que, como sabido, os embargos
de declaração não servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação
do decisório, nem para reexaminar a matéria decidida.

Isso  porque,  cumpre  à  parte  que  dissente  dos
fundamentos esposados no acórdão, recorrer à via recursal adequada e não utilizar
os embargos declaratórios com a finalidade de discutir o acerto da decisão.

Assim, no que tange a invalidade do débito atribuído
à recorrida, consignou o acórdão impugnado, fls. 359/364

Na  hipótese  dos  autos,  a  Energisa  Paraíba  –
Distribuidora de Energia S/A,  exige da recorrente,
uma  cobrança  pela  recuperação  do  consumo  no
importe de R$ 7.412,31 (sete mil, quatrocentos e doze
reais  e  trinta  e  um  centavos),  em  decorrência  de
irregularidade  constatada  na  instalação  elétrica  do
medidor de energia do imóvel, através de inspeção
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realizada em 25 de maio de 2011, que provocou na
emissão  de  faturamento  inferior  ao  efetivamente
consumido, fls. 64/66.
Ato contínuo, cumpre assinalar que a presente lide
foi ajuizada em janeiro de 2015, fl. 02, quando já em
vigência  a  Resolução nº  414,  da  ANEEL -  Agência
Nacional de Energia Elétrica, de 09 de setembro de
2010, atualmente com sutis alterações pela Resolução
nº 479, de 03 de abril de 2012.
De  acordo  com  esse  último  normativo,  com  as
modificações  mencionadas,  precisamente  os  seus
arts. 129 e 130, quando da adoção de procedimento
para  a  caracterização  de  irregularidades  e
consequente apuração do consumo não faturado ou
faturado  a  menor,  a  distribuidora  deverá  adotar
necessariamente as seguintes providências:
Art. 129.  Na ocorrência de indício de procedimento
irregular, a distribuidora deve adotar as providências
necessárias para sua fiel caracterização e apuração do
consumo não faturado ou faturado a menor.
§1º  A  distribuidora  deve  compor  conjunto  de
evidências  para  a  caracterização  de  eventual
irregularidade  por  meio  dos  seguintes
procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V
desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando
requerida pelo consumidor ou por seu representante
legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando
constatada  a  violação  do  medidor  ou  demais
equipamentos  de  medição,  exceto  quando  for
solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
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IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e
grandezas elétricas; e
V  –  implementar,  quando  julgar  necessário,  os
seguintes procedimentos:
a)  medição  fiscalizadora,  com  registros  de
fornecimento em memória de massa de, no mínimo,
15 (quinze) dias consecutivos; e
b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§2º  Uma  cópia  do  TOI  deve  ser  entregue  ao
consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção,
no ato da sua emissão, mediante recibo.
§3º Quando da recusa do consumidor em receber a
cópia  do  TOI,  esta  deve  ser  enviada  em  até  15
(quinze) dias por qualquer modalidade que permita
a comprovação do recebimento.
§4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do
recebimento do TOI, para informar à distribuidora a
opção  pela  perícia  técnica  no  medidor  e  demais
equipamentos, quando for o caso, desde que não se
tenha  manifestado  expressamente  no  ato  de  sua
emissão.
§5º  Nos  casos  em  que  houver  a  necessidade  de
retirada  do  medidor  ou  demais  equipamentos  de
medição,  a  distribuidora  deve  acondicioná-los  em
invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada,
mediante  entrega  de  comprovante  desse
procedimento  ao  consumidor  ou  àquele  que
acompanhar  a  inspeção,  e  encaminhá-los  por  meio
de transporte adequado para realização da avaliação
técnica.
§6º  A  avaliação  técnica  dos  equipamentos  de
medição  pode  ser  realizada  pela  Rede  de
Laboratórios  Acreditados  ou  pelo  laboratório  da
distribuidora,  desde que com pessoal  tecnicamente
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habilitado  e  equipamentos  calibrados  conforme
padrões do órgão metrológico, devendo o processo
ter  certificação  na  norma  ABNT  NBR  ISO  9001,
preservado  o  direito  de  o  consumidor  requerer  a
perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.
§7º  Na  hipótese  do  §  6º,  a  distribuidora  deve
comunicar  ao  consumidor,  por  escrito,  mediante
comprovação,  com  pelo  menos  10  (dez)  dias  de
antecedência,  o  local,  data  e  hora da realização da
avaliação  técnica,  para  que  ele  possa,  caso  deseje,
acompanhá-la  pessoalmente  ou  por  meio  de
representante nomeado.
§8º  O  consumidor  pode  solicitar,  antes  da  data
previamente  informada  pela  distribuidora,  uma
única  vez,  novo  agendamento  para  realização  da
avaliação técnica do equipamento.
§9º  Caso  o  consumidor  não  compareça  à  data
previamente  informada,  faculta-se  à  distribuidora
seguir  cronograma  próprio  para  realização  da
avaliação  técnica  do  equipamento,  desde  que
observado o disposto no § 7º.
§10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos
de  medição,  o  consumidor  será  responsável  pelos
custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado
por  ela,  devendo  a  distribuidora  informá-lo
previamente  destes  custos,  vedada  a  cobrança  de
demais custos.
§11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser
limitados ao disposto no § 10 do art. 137.
Art.  130.  Comprovado  o  procedimento  irregular,
para  proceder  à  recuperação  da  receita,  a
distribuidora  deve  apurar  as  diferenças  entre  os
valores  efetivamente  faturados  e  aqueles  apurados
por meio de um dos critérios descritos nos incisos a
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seguir,  aplicáveis  de forma sucessiva,  sem prejuízo
do disposto nos arts. 131 e 170:
I  –  utilização  do  consumo  apurado  por  medição
fiscalizadora,  proporcionalizado  em  30  dias,  desde
que utilizada para caracterização da irregularidade,
segundo a alínea “a” do inciso V do § 1º do art. 129;
II – aplicação do fator de correção obtido por meio de
aferição do erro de medição causado pelo emprego
de procedimentos irregulares,  desde que os selos e
lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;
III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores
disponíveis de consumo mensal de energia elétrica,
proporcionalizados  em  30  dias,  e  de  demanda  de
potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em
até 12 (doze)  ciclos completos  de medição regular,
imediatamente anteriores ao início da irregularidade;
IV – determinação dos consumos de energia elétrica
e  das  demandas  de  potências  ativas  e  reativas
excedentes,  por  meio  da  carga  desviada,  quando
identificada,  ou  por  meio  da  carga  instalada,
verificada  no  momento  da  constatação  da
irregularidade, aplicando-se para a classe residencial
o tempo médio e a frequência de utilização de cada
carga; e, para as demais classes, os fatores de carga e
de  demanda,  obtidos  a  partir  de  outras  unidades
consumidoras com atividades similares; ou
V – utilização dos valores máximos de consumo de
energia  elétrica,  proporcionalizado  em  30  (trinta)
dias,  e  das  demandas  de  potência  ativa  e  reativa
excedentes,  dentre  os  ocorridos  nos  3  (três)  ciclos
imediatamente  posteriores  à  regularização  da
medição.
Parágrafo  único.  Se  o  histórico  de  consumo  ou
demanda de potência ativa da unidade consumidora
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variar,  a  cada  12  (doze)  ciclos  completos  de
faturamento,  em  valor  igual  ou  inferior  a  40%
(quarenta por cento) para a relação entre a soma dos
4 (quatro) menores e a soma dos 4 (quatro) maiores
consumos de energia elétrica ativa, nos 36 (trinta e
seis)  ciclos  completos  de  faturamento  anteriores  à
data  do  início  da  irregularidade,  a  utilização  dos
critérios  de  apuração  para  recuperação  da  receita
deve levar em consideração tal condição.
Ao  compulsar  a  prova  carreada  pela  Energisa
Paraíba -  Distribuidora de Energia S/A,  vê-se que
não houve  o  integral  atendimento  aos  termos  da
sobredita  Resolução.  Folheando  a  documentação
anexada,  fls.  64/80,  constata-se  o  Termo  de
Ocorrência e  Inspeção nº  298291,  a  carta ao cliente
noticiando a irregularidade no faturamento, o laudo
pericial,  e  documentos  concernentes  ao  consumo e
histórico  da  consumidora  e  imagens  alusivas  ao
medidor e a unidade de consumo. 
Contudo, restou incontroversa a retirada do medidor
da  unidade  de  consumo,  e,  nesse  contexto,  a
distribuidora  de  energia  não  confirmou  a  forma
correta  de  acondicionamento,  com  a  entrega  de
comprovante  desse procedimento,  a  certificação na
norma  ABNT  NBR ISO  9001,  e,  ainda,  a  falta  de
comunicação  da  autora  para  realização  da  perícia,
por  escrito,  com  pelo  menos  dez  dias  de
antecedência,  bem  como  “o  local,  data  e  hora  da
realização da avaliação técnica,  para que ele possa,
caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio
de representante nomeado”, à luz dos §5º, §6º e §7º,
do  art.  129,  da  Resolução  nº  414/2010,  da  agência
reguladora.
Outrossim, o termo de confissão de dívida firmado
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pela consumidora, fl.  76, sob a ameaça de corte do
fornecimento  de  energia  elétrica,  não  representa
confissão  espontânea,  pelo  que  não  há  como
reconhecer a validade desse negócio jurídico.
Desta  feita,  a  desobediência  ao  procedimento
estabelecido  pelos  dispositivos  da  resolução  acima
mencionada  torna  inválido  o  débito  noticiado,
induzindo, ainda, na condenação aos danos morais
suportados  pela  apelante  em  razão  de  ter  sido
considerada, de forma indevida, mau pagadora.

Percebe-se,  assim,  inexistir  omissão  alguma  a  ser
sanada.

Prosseguindo,  sustenta  a  parte  embargante  a
existência de obscuridade no acórdão de fls. 166/185, na medida em que considerou
que  o  procedimento  de  recuperação  atendeu  apenas  parcialmente  as  exigências
constantes das Resoluções da ANEEL.

Como  se  sabe,  a  obscuridade  se  verifica,  pela
impossibilidade de extração do pleno alcance do julgado, de sorte que, para bem
verificar-se a ocorrência dessa mácula, mister se faz analisar o específico trecho em
que foi abordado o tema referido, o qual, é dizer, restou redigido da seguinte forma:

Ao  compulsar  a  prova  carreada  pela  Energisa
Paraíba -  Distribuidora de Energia S/A,  vê-se que
não houve  o  integral  atendimento  aos  termos  da
sobredita  Resolução.  Folheando  a  documentação
anexada,  fls.  64/80,  constata-se  o  Termo  de
Ocorrência e  Inspeção nº  298291,  a  carta ao cliente
noticiando a irregularidade no faturamento, o laudo
pericial,  e  documentos  concernentes  ao  consumo e
histórico  da  consumidora  e  imagens  alusivas  ao
medidor e a unidade de consumo. 
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Contudo, restou incontroversa a retirada do medidor
da  unidade  de  consumo,  e,  nesse  contexto,  a
distribuidora  de  energia  não  confirmou  a  forma
correta  de  acondicionamento,  com  a  entrega  de
comprovante  desse procedimento,  a  certificação na
norma  ABNT  NBR ISO  9001,  e,  ainda,  a  falta  de
comunicação  da  autora  para  realização  da  perícia,
por  escrito,  com  pelo  menos  dez  dias  de
antecedência,  bem  como  “o  local,  data  e  hora  da
realização da avaliação técnica,  para que ele possa,
caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio
de representante nomeado”, à luz dos §5º, §6º e §7º,
do  art.  129,  da  Resolução  nº  414/2010,  da  agência
reguladora.
Outrossim, o termo de confissão de dívida firmado
pela consumidora, fl.  76, sob a ameaça de corte do
fornecimento  de  energia  elétrica,  não  representa
confissão  espontânea,  pelo  que  não  há  como
reconhecer a validade desse negócio jurídico.
Desta  feita,  a  desobediência  ao  procedimento
estabelecido  pelos  dispositivos  da  resolução  acima
mencionada  torna  inválido  o  débito  noticiado,
induzindo, ainda, na condenação aos danos morais
suportados  pela  apelante  em  razão  de  ter  sido
considerada, de forma indevida, mau pagadora.

Da leitura do referido excerto, não consigo extrair a
imprecisão  alegada.  Ora,  o  julgador  foi  bastante  claro,  ao  consignar  que  a
desobediência ao procedimento estabelecido pelos dispositivos da Resolução nº 414,
da  ANEEL -  Agência  Nacional  de  Energia  Elétrica,  tornou  indevida  a  cobrança
atribuída à recorrida, porquanto inválido o débito imputado pela concessionária de
energia elétrica.
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Deste  modo,  a  despeito  de  objetividade aplicada  à
manifestação,  estando  plenamente  compreensível  o  posicionamento  adotado  no
provimento  jurisdicional,  não  há  que  se  falar  no  reforço  de  fundamentação
pretendido.

Defendeu, ainda, a insurgente existir contradição no
decisum embargado, no tocante a condenação da concessinária em danos morais, pois
ainda que fosse reconhecida como indevida a cobrança pela recuperação do consumo
de energia, tal fato, de acordo com a jurisprudência pátria, não ensejaria no dever de
reparação.

É de  se  ter  em  consideração,  contudo,  que  a
contradição que permite o manejo dos aclaratórios deve ser identificada na estrutura
interna do pronunciamento judicial combatido, entre suas próprias proposições.

Neste  palmilhar,  o  pressuposto  específico  dessa
espécie  não  pode  se  fundar  em  elementos  externos  ao  acórdão, a  exemplo  do
suscitado  teor  dos  elementos  probatórios,  na  forma  preconizada  pelo  Superior
Tribunal de Justiça:

Não  enseja  embargos  de  declaração  a  existência
eventual de contradição externa, senão a que se acha
no  próprio  acórdão  embargado.  (Embargos
Declaratórios  em  Agravo  Regimental  em  Agravo
27417-7/RJ).

Logo, sem demasiado esforço cognitivo, verifica-se a
impropriedade  dessa  pretensão,  considerando  não  se  ter,  na  espécie,  suscitado
incoerência dentro do próprio acórdão atacado.

Deste modo, tendo a decisão hostilizada sido clara e
precisa quanto ao enfrentamento dos pontos indispensáveis ao desfecho do caso, não
vislumbro eiva alguma a ser sanada.
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Em  verdade,  as  referidas  alegações  revelam
claramente  a  intenção  da  embargante  de  reexaminar  a  matéria  e  obter  novo
pronunciamento  em  seu  favor,  o  que  é  inadmissível  em  sede  de  embargos  de
declaração,  já  que,  pelo  que  restou  demonstrado  alhures,  inexistem  omissão,
obscuridade e contradição no acórdão recorrido. 

Nesse sentido,  o  Superior  Tribunal  de Justiça  já  se
manifestou:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO EM RECURSO
ESPECIAL.  CARÁTER  INFRINGENTE.
RECEBIMENTO  COMO  AGRAVO  REGIMENTAL.
ACÓRDÃO  RECORRIDO.  OMISSÃO  E
OBSCURIDADE.  NÃO  EXISTÊNCIA.  AÇÃO
REVISIONAL.  CONTRATOS  DE  ABERTURA  DE
CRÉDITO  EM  CONTA  CORRENTE  E  DE
EMPRÉSTIMO.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
TERMO  FINAL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
COMPENSAÇÃO.  ENUNCIADOS  296  E  306  DA
SÚMULA DO STJ.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade,  omissão  ou  contradição  porventura
existentes no acórdão,  não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2.  Excluída  a  comissão  de  permanência,  os  juros
remuneratórios,  nos  termos  do  enunciado  296  da
Súmula do STJ, são devidos até o efetivo pagamento
da dívida.
3.  Havendo  sucumbência  recíproca,  o  valor  dos
honorários  advocatícios  deverá  ser  compensado,  a
teor do disposto no verbete sumular 306 do STJ.
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4.  Embargos  de  declaração  recebidos  como agravo
regimental, a que se nega provimento. (EDcl no REsp
615.047/RS,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL
GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
03/05/2012, DJe 09/05/2012) - destaquei.

Ademais,  os  embargos  de  declaração  não  servem
para obrigar o juiz a reforçar a fundamentação do decisório, reexaminar as matérias
já apreciadas,  ou ainda explicitar  dispositivos legais, quando já  tenha encontrado
fundamentos  outros  suficientes  para  embasar  a  sua  decisão  e  resolver  as
controvérsias firmadas.

Não se configurando os vícios alegados no julgado,
tem-se como incabível o manejo de embargos de declaração com essa finalidade.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 17 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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