
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.  0040591-70.2013.815.2001
ORIGEM: Juízo da 15ª Vara Cível da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
EMBARGANTE: Banco Itauleasing S/A (Adv. Wilson Sales Belchior)
EMBARGADO: HINDENBURGO RAMOS DE BRITO. (ADV. RICARDO COSTA E SOUZA)

 
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ERRO  MATERIAL 
CONFIGURADO.   INTELIGÊNCIA  DO  ART.  463,  I,  DO  CPC. 
CORREÇÃO  DE  OFÍCIO.  INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.  REJEIÇÃO  DOS 
EMBARGOS.

- Constatado o erro material no acórdão, o mesmo pode ser corrigido, de 
ofício, nos termos do art. 463, I, do CPC.

-  “EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL. 
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.  INTERESSE DE RECORRER.  I  - 
Verificada a existência de erro material no Acórdão, retifica-se a redação. 
II  -  Não  há  interesse  da  agravada  em  recorrer  de  decisão  que  não 
conheceu  do  Agravo  por  falha  na  formação  do  instrumento.  III  - 
Embargos de Declaração desacolhidos,  com correção,  ex oficio,  de erro 
material  no acórdão embargado.”  (EDcl  no AgRg no Ag 1262215 RJ – 
Relator(a):  Ministro SIDNEI BENETI -  Julgamento:  08/02/2011 -  Órgão 
Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA – Publicação: DJe 22/02/2011)

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos 
termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 102.

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo Banco Itauleasing S/
A.  contra  Acórdão  de  fls.  179/186  que  deu  provimento  ao  recurso  interposto  pelo 



promovente, para afastar a cobrança e condenar o promovido em danos morais no valor 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alega  o  embargante  que  a  decisão  deu  provimento  ao  apelo 
formulado pelo autor, reformando a decisão de primeiro grau, reconhecendo que o débito 
cobrado era inexistente, outrossim que a situação causou abalo moral ao promovente, mas 
que na parte dispositiva condenou o “promovente” ao pagamento dos danos morais.

Nestes termos, pleiteia o acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

De fato, há erro material no julgado, quando, ao dar provimento ao 
recurso, o voto reconhece a inexistência de parcela do financiamento em aberto em nome 
do  autor  e  a  indevida  apreensão  do  veículo  pelo  demandado,  situação  a  legitimar  o 
ressarcimento moral do promovente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porém, na 
parte dispositiva houve a indicação na condenação do promovente,   havendo evidente 
equívoco na confecção.

Assim restou redigido:

“Em razão das considerações tecidas acima, com fulcro no artigo  
557,  §1º,  do  CPC,  dou  provimento  ao  recurso  apelatório,  para  afastar  a  cobrança  e  
condenar a promovente em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Tal situação trata de mero erro material, que pode ser corrigido de 
ofício, nos termos do art. 463, I, do Código de Processo Civil, que verbera:

“Art. 463. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 
I  -  para lhe corrigir,  de ofício ou a requerimento da parte,  inexatidões 
materiais, ou lhe retificar erros de cálculo;”

Esse também é o entendimento do STJ, in verbis:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL. 
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.  INTERESSE DE RECORRER.  I  - 
Verificada a existência de erro material no Acórdão, retifica-se a redação. 
II  -  Não  há  interesse  da  agravada  em  recorrer  de  decisão  que  não 
conheceu  do  Agravo  por  falha  na  formação  do  instrumento.  III  - 
Embargos de Declaração desacolhidos,  com correção,  ex oficio,  de erro 
material  no  acórdão  embargado.”  (EDcl  no  AgRg  no  Ag  1262215  RJ  – 
Relator(a): Ministro SIDNEI BENETI - 
Julgamento:  08/02/2011  -  Órgão  Julgador:  T3  -  TERCEIRA  TURMA  – 
Publicação: DJe 22/02/2011)



“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AGRAVO 
REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ERRO  MATERIAL. 
CORREÇÃO  DE  OFÍCIO.  REDISCUSSÃO  DA  LIDE. 
INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.” 
(STJ  -  EDcl  no  AgRg  no  Ag  1327187  SP  –  Relator(a):  Ministro  ALDIR 
PASSARINHO JUNIOR – Julgamento:  17/02/2011 -  Órgão Julgador:  T4 - 
QUARTA TURMA – Publicação: DJe 01/03/2011)

Desse modo, rejeito os embargos e, de ofício, objetivando sanar o erro 
material acima destacado, retifico a parte dispositiva da decisão de fls. 86/91, para que se 
considere na parte dispositiva da decisão o nome “promovido” ao invés de “promovente”, 
restando incólume os demais termos decididos.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos 
termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. João Alves da Silva. Participaram do 
julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Juiz Convocado Dr. Ricardo Vital de 
Almeida (com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca 
Oliveira) e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias 
Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 07 de junho de 2016.

João Pessoa, 09 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


