
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0044522-57.2008.815.2001.
Origem : 15ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Embargante : Telemar Norte Leste S/A.
Advogado : Wilson Sales Belchior.  
Embargado : José Bernardino de Sousa Filho.
Advogado : Írio Dantas da Nóbrega.

EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO.  VÍCIOS  NA
DECISÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE O CORPO
DO  VOTO  E  A  PARTE  DISPOSITIVA.
OCORRÊNCIA.  EMBARGOS ACOLHIDOS.

- Os embargos de declaração são cabíveis no caso de
o  provimento  jurisdicional  apresentar  omissão,
contradição ou obscuridade, nos termos do art. 535 do
Diploma Processual  Civil,  bem como  para  sanar  a
ocorrência de erro material. 

– De  acordo  com  a  argumentação  alinhavada  ao
longo do voto condutor do apelo, o resultado correto
seria  dar  provimento  ao  recurso,  para  reformar  a
sentença guerreada, julgando extinto o processo sem
resolução  de  mérito,  e  não  desprovê-lo,  conforme
constou equivocadamente na conclusão do julgado.

– A contradição  verificada  entre  a  fundamentação
exarada  na  decisão  hostilizada  e  a  sua  parte
dispositiva, conduz ao provimento dos aclaratórios.

                                                                             
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA

a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  acolher os embargos com efeitos integrativos, à unanimidade, nos
termos do voto do relator.
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Trata-se de  Embargos de Declaração opostos pela  Telemar
Norte Leste S/A em face do Acórdão (fls. 410/415) que deu provimento à
Apelação interposta pela embargante em face de  Írio Dantas da Nóbrega,
para reformar a decisão de primeiro grau,  reconhecendo a carência da ação,
por ilegitimidade passiva.

Nas razões  recursais  do presente aclaratório (fls.  418/420),  a
embargante  requer sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos, para
que seja sanada contradição constante do acórdão eis que, a despeito de no
corpo do voto ter-se concluído pela  necessidade de  reforma da  sentença –
tendo em vista que a parte apelante seria parte ilegítima para figurar no polo
passivo da ação –, na parte dispositiva do acórdão e na certidão de julgamento,
consta o não provimento do apelo. 

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.  

Inicialmente,  cumpre pontuar que os embargos de declaração
são  cabíveis  quando  “houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,  obscuridade,
contradição” ou “for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz
ou Tribunal”, nos termos do art. 535 do Diploma Processual Civil. 

Como  é  cediço,  a  atribuição  de  efeitos  infringentes  aos
embargos é possível apenas em situações excepcionais, nas quais, uma vez
sanada a  omissão,  contradição ou obscuridade,  a alteração da decisão surja
como consequência natural e necessária da reparação do vício. 

Na hipótese em apreço, como relatado, alega a embargante que
a decisão singular encartada às fls. 410/415 é contraditória, porquanto embora
no  corpo  do  aresto  e  na  ementa  conste  expressamente  a  necessidade  de
reforma da sentença, no dispositivo, o resultado de julgamento foi no sentido
de manter-se a sentença recorrida.

Entendo que assiste razão à insurgente. 

De fato, ao analisarmos a certidão de julgamento (fls. 409) e o
dispositivo da decisão colegiada, percebe-se que afirmaram o desprovimento
do recurso aviado pela parte promovida. Entretanto, verificando todo o teor do
conteúdo decisório,  colhe-se  a  conclusão de  que “não havendo provas do
negócio jurídico firmado entre as partes, de maneira a legitimar a pretensão
autoral, o reconhecimento da carência da ação, por ilegitimidade passiva, é
medida que se impõe”.

De tal forma, resta induvidosa a existência de um equívoco na
redação  do  dispositivo  do  acórdão  que  desaguou  em  falha  na  certidão  de
julgamento, tendo em vista que, de acordo com a argumentação alinhavada ao
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longo  do  voto  condutor,  o  resultado  correto  seria  reformar  a  sentença
guerreada para julgar extinto o processo sem resolução de mérito.

Pelo  exposto,  merece  correção  a  conclusão  do  acórdão
embargado que passará a ter a seguinte redação:

“Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO
RECURSO,  para  reformar  a  sentença  objurgada  e
julgar extinto o processo sem resolução de mérito, em
virtude da carência da ação, por ilegitimidade passiva,
nos termos do art.  267, VI, do Código de Processo
Civil.

Em consequência,  inverto  o  ônus  da  sucumbência,
ficando  suspensa  a  exigibilidade  por  estar  o  autor
litigando sob o pálio da justiça gratuita.”

Com  tais  considerações,  ACOLHO OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO para  reconhecer  a  contradição  contida  no  dispositivo  da
decisão colegiada recorrida, determinando que seja redigido nos exatos termos
acima descritos.

Fica a presente decisão fazendo parte integrante do acórdão de
fls. 410/415.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o Exmo.  Des.  Abraham  Lincoln  da
Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o Exmo. Dr.
João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição a
Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira. Presente ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora
de Justiça.  Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 07 de abril de
2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
     Desembargador Relator
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