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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ERRO  MATERIAL.
CORREÇÃO.  INALTERAÇÃO  DO  RESULTADO  DO
JULGAMENTO.  ACOLHIMENTO  DA  SÚPLICA  PARA
SANAR  O  EQUÍVOCO  VERIFICADO.  ACOLHIMENTO
DOS ACLARATÓRIOS.

-  Podem  ser  acolhidos  os  embargos  de  declaração  que  visam
esclarecer  a  decisão  combatida,  sem,  contudo,  importar  em
alteração do resultado do julgamento.

-  “(…)  OS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  SÃO  CABÍVEIS
QUANDO  O  PROVIMENTO  JURISDICIONAL  PADECE  DE
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE,  NOS
DITAMES DO ART. 535, I  E II,  DO CPC, BEM COMO PARA
SANAR  A  OCORRÊNCIA  DE  ERRO  MATERIAL,  VÍCIOS
INEXISTENTES  NA  ESPÉCIE.(...)” (STJ;  EDCL-AGRG-AG
1.425.805;  PROC.  2011/0174531-3;  DF;  PRIMEIRA TURMA;
REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES; JULG. 04/09/2012; DJE
10/09/2012)

 - Art. 494 - Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I  -  para  corrigir-lhe,  de  ofício  ou  a  requerimento  da  parte,
inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração – CPC/2015.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
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RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Campina Grande,
rep. por sua Procuradora, Hannelise S. Garcia da Costa, em face do acordão de fls. 91/94, que
deu provimento parcial ao seu recurso apelatório e ao reexame necessário nos autos da “Ação de
Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela”, proposta por Maria Marileide Silva de Sousa.

Em suas  razões  (fls.  97/99),  defende a  necessidade  de correção do erro material
existente entre a certidão de julgamento e o acórdão guerreado.

Argumenta que na certidão de julgamento a Egrégia Câmara Cível registrou o não
conhecimento da Remessa  e provimento parcial do Apelo.

Entretanto, informa que na ementa e no dispositivo da decisão consta o provimento
parcial do apelo e do reexame necessário, devendo, portanto, ser corrigido o erro material a fim de
consignar qual o verdadeiro resultado do acordão.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos,  a fim de sanar o vício
verificado.

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, assevera o embargante, inicialmente, que houve um erro material entre a
certidão de julgamento e o acórdão guerreado. 

Argumenta que na certidão de julgamento a Egrégia Câmara Cível registrou o não
conhecimento da Remessa e provimento parcial do Apelo.

Entretanto, informa que na ementa e no dispositivo da decisão consta o provimento
parcial do apelo e do reexame necessário, devendo, portanto, ser corrigido o erro material a fim de
consignar qual o verdadeiro resultado do acordão.

De fato, ao analisarmos a decisão combatida (fls.91/94-v), a certidão de julgamento
(fls.90) e, especialmente as notas taquigráficas (fls.103/104), percebe-se o equívoco mencionado,
consubstanciado  em  nítido  erro  material,  sendo  necessária  a  exclusão  do  termo  “provimento
parcial da remessa necessária” na ementa e dispositivo do acórdão,  ficando o resultado final do
decisório, conforme notas taquigráficas de fls. 103/104, da seguinte maneira:

“PROVIMENTO PARCIAL DO APELO E DESPROVIMENTO
DA REMESSA NECESSÁRIA. - fls. 91 e 94 – Grifo nosso.

Sendo assim, acolho os embargos declaratórios para corrigir o lapso apontado.

Desembargador José Ricardo Porto
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Neste  mesmo sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  entende  que a  irresignação
aclaratória  se  presta,  tanto para sanar  os  vícios  constantes  no art.  535,  do CPC, quanto para a
correção de erro material, assim vejamos:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. REFORMATIO IN PEJUS. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.  EMBARGOS  REJEITADOS.  1.  Nos  termos  do
art. 535 do CPC, os embargos de declaração 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 no presente caso. 2. O Tribunal a quo,
fundamentando-se na sua Súmula nº 33/TJRS, apenas reconheceu
o  direito  do  servidor  ao  reajuste  diante  da  omissão  do  Poder
Executivo apta a ser reparada na via judicial; não a utilizou para
alterar o termo inicial, o que afasta a alegada reformatio in pejus.
3.  A  irresignação  do  embargante  limita-se  ao  seu  mero
inconformismo  com  o  resultado  do  julgamento,  que  lhe  foi
desfavorável. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-
AgRg-AG-REsp  59.895;  Proc.  2011/0168406-4;  RS;  Primeira
Turma; Rel.  Min. Arnaldo Esteves Lima;  Julg.  04/09/2012;  DJE
11/09/2012) 

TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.
SECRETÁRIO  DA  RECEITA  FEDERAL.  ILEGITIMIDADE.
VÍCIOS DO ART.  535 DO CPC INEXISTENTES.  PRETENSÃO
DE REJULGAMENTO DA CAUSA.  IMPOSSIBILIDADE.  1.  Os
embargos  de  declaração  são  cabíveis  quando  o  provimento
jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos
ditames do  art.  535,  I  e  II,  do  CPC,  bem como para sanar  a
ocorrência de erro material, vícios inexistentes na espécie. 2. O
acórdão embargado, de forma clara e fundamentada decidiu, com
base  na  jurisprudência  pacificada  da  Primeira  Seção,  que  o
Secretário da Receita  Federal  é parte  ilegítima para figurar no
pólo passivo do Mandado de Segurança impetrado com o fim de
evitar  o recolhimento de contribuições  previdenciárias,  uma vez
que  é  o  Delegado  da  Receita  Federal  do  Brasil  da  jurisdição
competente  a autoridade coatora responsável  pela arrecadação,
cobrança  e  fiscalização  de  tais  tributos.  3.  A  insurgência  da
embargante  não diz  respeito  a  eventual  vício  de  integração  do
acórdão impugnado, mas à interpretação que lhe foi desfavorável,
motivação essa que não se enquadra nas hipóteses de cabimento
dos  aclaratórios.  4.  Embargos  declaratórios  rejeitados. (STJ;
EDcl-AgRg-Ag  1.425.805;  Proc.  2011/0174531-3;  DF;  Primeira
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Turma;  Rel.  Min.  Benedito  Gonçalves;  Julg.  04/09/2012;  DJE
10/09/2012) 

Outrossim, estabelece o art. 494, I, da Lei Adjetiva Civil/2015, quando aduz que ao
juiz cumpre, de ofício ou a requerimento, corrigir inexatidões materiais encontradas na sentença,
ainda que por meio de embargos declaratórios. 

Assim vejamos:

Art. 494 - Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I  -  para  corrigir-lhe,  de  ofício  ou  a  requerimento  da  parte,
inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração

Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos, apenas para corrigir o equívoco
(erro  de  digitação)  existente  no  acordão  combatido,  sendo  necessária  a  exclusão  do  termo
“provimento  parcial  da  remessa  necessária”  na  ementa  e  dispositivo  do  acórdão,  ficando  o
resultado  final  do  decisório  da  seguinte  maneira:  “PROVIMENTO PARCIAL DO APELO E
DESPROVIMENTO  DA  REMESSA  NECESSÁRIA”,  conforme  notas  taquigráficas  de  fls.
103/104.

É como voto.   

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto. Participaram
do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  o
Excelentíssimo Doutor Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des.
Leandro dos Santos), e o Excelentíssimo Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado em
substituição a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Douglas
Targino, Procurador de Justiça.

 
Sala  de Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  “Desembargador  Mário

Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de agosto
de 2017.

 
Des. José Ricardo Porto

RELATOR

                                                                                                 J/06-R-J/14
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