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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO 
MATERIAL.   OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. 
NECESSIDADE  DE NOVA PUBLICAÇÃO PARA 
CONSTAR A EXPRESSÃO “PROVEJO  O 
RECURSO”. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 
ACOLHIDOS.

− Considerando que toda a fundamentação foi 
no  sentido  de  considerar  plausível  a  diligência 
requerida, ACOLHO OS EMBARGOS para que seja 
corrigido  o  erro  material,  retificando  a  ementa  e 
dispositivo da Decisão Monocrática de fls.34/36 nos 
seguintes termos: “Provejo o recurso com base no 
art.557,  §1º-A,  do CPC”.  Por  fim,  proceda-se com 
nova publicação, constando a expressão “provejo o 
recurso”.

Vistos, relatados e discutidos este autos acima identificados:

ACORDA a  Primeria  Câmara Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por  unanimidade,  em  ACOLHER os Embargos de 
Declaração, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 
47.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração (fls.41/43)  interpostos 

pelo Município de João Pessoa, com efeito de prequestionamento, aduzindo 

que a Dcisão Monocrática foi contraditória porque, embora tenha reconhecido o 

direito da Edilidade, negou seguimento ao recurso no dispositivo.
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Por fim, pediu que fossem conferidos efeitos modificativos aos 

presentes  Embargos  e,  consequentemente,  seja  reformada  a  decisão,  dando 

provimento ao recurso.

É o relatório.

VOTO

O Embargante argumenta que houve erro material na decisão 

porque, embora a fundamentação tenha acolhido os argumentos do Agravante, 

negou seguimento ao recurso.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm por objetivo sanar 

omissões, esclarecer obscuridades e eliminar contradições, acaso existentes 

na decisão, conforme preceitua o art. 535 do Código de Processo Civil, bem 

como, corrigir erro material.

Razão assiste ao Embargante.

Consta na decisão:

“(...) o deferimento do pedido está em conformidade com 

os princípios da celeridade e efetividade, já que compete 

ao Judiciário, dentro de sua competência, atuar de forma 

que os processos não se arrastem por anos sem solução.

Portanto,  restando  infrutíferas  as  diligências  para 

localização  de  bem  passível  de  penhora,  é  correta  a 

diligência solicitada para a satisfação do crédito”.

Ante o exposto, considerando que toda a fundamentação foi no 

sentido  de  considerar  plausível  a  diligência  requerida, ACOLHO OS 

EMBARGOS para que seja corrigido o erro material, retificando  a ementa e 

dispositivo da Decisão Monocrática de fls.34/36 nos seguintes termos: “Provejo 

o recurso com base no art.557, §1º-A, do CPC”. Por fim, proceda-se com nova 

publicação, constando a expressão “provejo o recurso”.
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É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador José 
Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo 
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos  Senhores 
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti  e  José 
Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa.  Promotora  de  Justiça 
convocada.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
                       Relator
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