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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ERRO
MATERIAL. RECONHECIMENTO. ACOLHIMENTO
PARCIAL DOS EMBARGOS.

- Os Embargos Declaratórios têm por objetivo sanar
omissões,  esclarecer  obscuridades,  eliminar
contradições e corrigir erros, conforme o art. 1022, I
a III, do NCPC.

Vistos etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração (fl. 395) interpostos por

Lindione Pereira Medeiros, aduzindo a existência de erro material na decisão

embargada.

Alega  o  Embargante  que  ocorreu  o  cancelamento  da

distribuição do processo  nº 0004213-64.2012.815.0251 (025.2012.04213-7) e

restabelecimento  do  processo nº  0001984-905.2010.815.0251

(025.2010.0001984-0),  tudo em sede de primeiro grau. Sustenta que, apesar

disso, a Decisão Monocrática de fls. 392/393v. foi prolatada fazendo referência

ao número cancelado (0004213-64.2012.815.02510). Por fim, pede que torne

sem  efeito  a  referida  decisão,  bem  como  determine  a  baixa  definitiva  do

processo excluído.
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É o relatório.

DECIDO

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm por objetivo sanar

omissões, esclarecer obscuridades e eliminar contradições, acaso existentes

na decisão, conforme preceitua o art. 1022, I a III, do Novo Código de Processo

Civil, bem como, corrigir erro material.

Analisando o caderno processual, vê-se que no despacho de fl.

368 constatou-se a existência de duas sentenças com números de processos

diferentes, tendo sido determinada a correção do equívoco.

Vejamos:

“Verificando o caderno processual observa-se a prolação
de  duas  sentenças:  a  primeira  às  fls.  202/208  e  a
segunda às fls. 308/314, sendo integrada à fl. 335.

Verifica-se, ainda, que o número do processo registrado
na  primeira  sentença  é  diferente  do  número  dos
presentes autos, porém com a mesma Autora desta ação.
 
Ademais,  foram  interpostas  duas  Apelações  pelo
Município de Patos, conforme fls. 210/214 e fls. 327/334.
Aqui,  também  se  repetiu,  na  primeira  Apelação,  a
confusão apontada anteriormente.

Tais  fatos,  estão  dificultando  o  exercício  do  juízo  de
admissibilidades dos recursos apresentados.
 
Desse modo, para evitar  nulidades futuras,  remetam-se
os  autos  ao  Juízo  de  Origem,  a  fim  de  sanar  os
equívocos indicados, adotando as medidas necessárias.”

Conforme se extrai  da decisão atacada de fls.  392/393v.,  foi

“reconhecido pelo juiz, à fl. 371, a nulidade de todos atos ocorridos entre às fls.

315/347  e  a  invalidade  da  sentença  de  fls.  308/314”,  consequentemente,

permanecendo válida a sentença prolatada às fls. 202/208 e sua integração de

fl. 373.
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Ademais, o Magistrado de primeiro grau, na mesma decisão,

determinou  o  cancelamento  da  distribuição  da  ação  nº  0004213-

64.2012.815.0251  (025201204213-7)  e  restabelecimento  do  processo  nº

0001984-905.2010.815.0251 (02520100001984-0). 

Ocorre que tal comando foi cumprido, apenas, no primeiro grau,

mantendo  ativo,  em  segundo  grau,  o  nº 0004213-64.2012.815.0251

(025.2012.04213-7), gerando  confusão  na  hora  da  elaboração  da  Decisão

Monocrática agravada, inclusive, com a indicação do número errado na peça.

Desse  modo,  razão  assiste,  nesse  ponto,  ao  Embargante,

devendo ser corrigido o erro.

Quanto  ao  pedido  de  declaração  de  nulidade  da  decisão

atacada, melhor sorte não teve o Agravante. É que a decisão recorrida levou

em consideração  a  sentença  de  fls.  202/208  e  373  que  faz  referência  ao

processo  nº  0001984-905.2010.815.0251  (025.2010.0001984-0),  tendo  sido

este declarado válido e restabelecido pelo juízo primevo.

In verbis:

“Cuida-se de Remessa Necessária e, de Apelação Cível
interpostas pelo Município  de Patos  contra a sentença
(fls. 202/208) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca
de  Patos, nos autos da Reclamação  Trabalhista
promovida por Lindione Pereira Medeiros contra aquele
Município, que julgou parcialmente procedente o pedido e
condenou o Ente Municipal ao pagamento do adicional de
insalubridade de 20% da remuneração e seus reflexos no
1/3 de férias e 13º salário, devidos desde julho de 2007
até a efetiva implantação.

Irresignado, o  Apelante  alegou,  às  fls.  210/214,  em
síntese, que a Apelada não fazia “jus” ao recebimento do
adicional  de  insalubridade,  na  forma  da  condenação,
pedindo que o adicional  incida sobre o salário  mínimo.
Por  fim,  pede  o  afastamento  da  condenação  em
honorários sucumbenciais, com base na Lei n 5.584/70 e
nas Súmulas nsº 219 e 319 do TST

Reconhecido pelo juiz, à fl. 371, a nulidade de todos atos
ocorridos entre às fls. 315/347 e a invalidade da sentença
de fls. 308/314.
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Contrarrazões apresentadas às fls. 382/384

A Procuradoria de Justiça,  às  fls.  389/390,  não opinou
sobre o mérito.”

Assim, quanto a essa questão, mantenho a decisão intocável.

Diante do exposto,  presente uma das hipóteses previstas no

art.  1.022,  I  a  III,  do  Novo  Código  de  Processo  Civil,  ACOLHO

PARCIALMENTE  os Embargos  Declaratórios,  determinando,  somente,  a

republicação da Decisão Monocrática, com a devida correção do número do

processo para nº 0001984-905.2010.815.0251 (02520100001984-0).

No mais, determino, ainda, que a Gerência de Processamento

baixe  a  distribuição  do  processo  nº  0004213-64.2012.815.0251

(025201204213-7)  e  cadastre  o  processo  nº  0001984-905.2010.815.0251

(02520100001984-0) que atualmente esta tramitando.

Publique-se.

Intime-se.

João Pessoa, 13 de junho de 2016.

Juiz Convocado Aluízio Bezerra Filho
Relator 

4


	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
	Relator

