
  

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0001625-46.2005.815.0731
RELATOR : Dr.  Aluízio Bezerra Filho, Juiz de Direito convocado em 

substituição ao Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
EMBARGANTE : José Roberto Sobrinho
ADVOGADO : Fabrício Montenegro de Morais
EMBARGADOS : José  Wellington  Roberto  de  Déborah  Silva  Figueiredo  

Roberto
ADVOGADO : Fábio Brito Ferreira

PROCESSUAL  CIVIL  – Embargos  de
Declaração –  Vícios apontados –  Omissão
e obscuridade no julgado –  Inexistências –
Juízo  de  convicção  bem  exposto  em
fundamentação  do  acórdão  – Intuito  de
rediscutir  a  matéria  –  Impossibilidade  –
Ocorrência  de  equívoco  material  –
Correção  –  Acolhimento  parcial  com
simples efeito integrativo.

- Os embargos de declaração não servem
para  o  reexame  do  julgado,  pois  têm
função integrativa e não substitutiva. 

-  Não  se  vislumbrando  a  existência  de
omissão e  obscuridade  no  acórdão
vergastado,  ressaindo  claro  o
inconformismo  do embargante  com  o
resultado do julgamento e o nítido propósito
de  rediscussão  da  matéria  já  decidida,  a
fim de que prevaleça o seu entendimento,
devem  ser  rejeitados  os  embargos  de
declaração. 

-  Existindo  mero  equívoco  material  no
acórdão embargado, deve ele ser sanado,
acolhendo-se  o  pedido  apenas  no  efeito
integrativo.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,
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A C O R D A M, na Segunda Câmara Cível
deste egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  acolher
parcialmente os embargos de declaração, para correção de erro material, com
simples efeito integrativo, nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  embargos  de  declaração,
opostos  por José  Roberto  Sobrinho (fls.  611/615), contra  os  termos  do
acórdão de fls. 603/609, da Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  que  teve  como  Relator  o  Juiz  de  Direito  convocado
Ricardo Vatal de Almeida. 

A decisão colegiada  negou provimento  ao
recurso  apelatório, interposto  pelo ora embargante  contra a  sentença de fls.
559/560,  que julgou improcedente o pedido contido na ação de reintegração
de  posse,  ajuizada  contra  José  Wellington  Roberto e Déborah  Silva
Figueiredo Roberto.

O  embargante,  nos  seus  arrazoados,
defende,  em síntese, a existência de uma omissão e duas obscuridades em
no corpo do acórdão proferido por esta Segunda Câmara Cível, quais sejam:
a primeira, quanto à desconsideração de fundamentação exposta em decisão
em sede de agravo de instrumento, que havia reconhecido a ocorrência de
esbulho com menos de ano e dia, em contradição com a decisão colegiada
em sede de apelo; e, as segundas, no atinente ao registro de súmula que em
nada se aplica ao caso, bem como a consideração de que a reintegração de
posse  se  fundamenta  em  título  dominial,  quando  inexistem registros
cartorários para os lotes em discussão. 

Por  fim,  o  recorrente  junta  arestos que
entende aplicáveis ao caso, requerendo o acolhimento dos embargos, com
efeitos modificativos.

É o que basta a relatar. 

V O T O

O embargante pretende, primeiramente, ver
reanalisada  a  questão  referente  à  consideração  de  esbulho  sobre  imóvel,
alegando  que,  em  sede  de  agravado  de  instrumento,  já  havia  sido
reconhecida  a  hipótese,  e,  na  ementa  do  julgado,  restou  expressa  a
inexistência da circunstância.
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O  recurso  analisado  nos  autos  foi  a
apelação cível interposta contra a sentença, e não o agravo de instrumento,
aviado contra uma decisão em caráter liminar, que pode ser desconstituída
por sentença após tramitação do feito.

Ademais,  a  omissão  ou  contradição  deve
ocorrer dentro de uma mesma decisão, não configurando a hipótese entre
decisões proferidas em recursos distintos, quais sejam, agravo de instrumento
e apelação cível, onde houve mudança da parte vencedora.

No atinente ao registro de súmula que não
se aplica ao caso restou claro que  o Relator  transcreveu a de nº 487 do
Supremo  Tribunal  Federal,  apesar  de  ter  mencionado  a  sigla  “STJ”,  do
Superior Tribunal de Justiça (fls. 607).

A  hipótese  de  obscuridade  na  verdade
constitui mero equívoco material no corpo do aresto, que às vezes acomete o
órgão julgador. 

Tal  equívoco  é  inábil  para  afastar  a
prestação jurisdicional, cabendo a simples correção do registro apenas para
efeito integrativo do “decisum”.

Por  fim,  quanto  à consideração de  que a
reintegração de posse se fundamenta em título dominial,  quando inexistem
registros cartorários  para  os  lotes  em  discussão,  tal  argumento  não  se
confunde com obscuridade no corpo da decisão,  que consiste  na falta  de
clareza do julgado, o que faz tornar difícil a compreensão.

Como se sabe, os embargos de declaração
devem se limitar àquelas condicionantes contempladas no citado art. 535 do
Código  de  Processo  Civil,  pois,  do  contrário,  transmudar-se-iam  em
instrumento de integração das decisões judiciais em sucedâneo de recurso,
possibilitando,  acaso  tal  acontecesse,  promover  o  reexame  da  causa  já
definida.

Inexistindo falha  na  decisão  a  justificar  a
interposição  dos  embargos  declaratórios,  fica  evidente  a  intenção  do
recorrente de rediscutir a matéria, o que não pode ser feito por esta via. 

Observa-se que o embargante, na verdade,
não se conformou com a fundamentação contrária da decisão colegiada em
relação às suas pretensões e,  para tanto,  lançou mão dos aclaratórios de
maneira infundada, pretendendo a reforma do “decisum”.
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Neste  contexto,  inserem-se  perfeitamente
as seguintes jurisprudenciais:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  MILITAR.
PENSÃO  POR  MORTE.  CUMULAÇÃO  COM
REMUNERAÇÃO/PENSÃO DE DOIS CARGOS CIVIS
DE  PROFESSOR.  ART.  29,  "B",  DA  LEI  3.765/60
(REDAÇÃO  VIGENTE  AO  TEMPO  DO  ÓBITO  DO
MILITAR).  VEDAÇÃO  EXPRESSA.  MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1.  Conforme dispõe  o  art.  535  do  CPC,  os  embargos
declaratórios são cabíveis para modificar o julgado que
se  apresentar  omisso,  contraditório  ou  obscuro,  bem
como  para  sanar  possível  erro  material  existente  na
decisão, o que não ocorreu na espécie.
(...)
8. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl  no  AgRg  no  Resp  1263285/RJ,  Rel.  Ministro
ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  PRIMEIRA  TURMA,
julgado em 05/02/2013,  DJe 14/02/2013)(sem grifos no
original).

E:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.  AGRAVO
REGIMENTAL  NÃO  CONHECIDO.  APLICAÇÃO  DA
SÚMULA N. 182/STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DA
MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1.  Os  embargos  de  declaração  somente  são  cabíveis
quando  houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,
obscuridade,  contradição,  omissão  ou  erro  material,
consoante dispõe o art.  535,  I  e II,  do CPC. No caso
concreto,  inexiste  qualquer  desses  vícios,  pois  as
questões levantadas apenas traduzem o inconformismo
com o teor da decisão embargada.
2. Se não superado o juízo de admissibilidade do recurso
especial, é inviável o exame do mérito recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl  no  AgRg  no  AREsp  150.180/GO,  Rel.  Ministro
ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  QUARTA  TURMA,
julgado em 07/02/2013, DJe 21/02/2013)

Assim,  “in  casu  subjecto”,  cabe  o
acolhimento parcial dos embargos de declaração apenas para conferir  efeito
integrativo,  corrigindo-se  a  referência  da  súmula  mencionada no  corpo  do
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acórdão, qual seja, a de n. 487, editada pelo “STF” e não pelo “STJ”.

Pelo  exposto,  acolho  parcialmente  os
presentes embargos,  para sanar o apontado erro material,  substituindo a
referência à súmula 487 do STJ pela súmula 487 do STF.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 

Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos), o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior (Juiz  convocado  para  substituir  a
Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira).

Presente  ao  julgamento  o Exmo.  Dr.
Valberto Cosme de Lira,  Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 08 de agosto de 2014.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado - Relator
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