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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.0044524-51.2013.815.2001
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
EMBARGANTE : Marília Carvalho da Silva
ADVOGADOS : Marcos Inácio da Silva (OAB/PB 4.007) e Outros
EMBARGADO : K.A.S.D.S., representado por Lindinalva Valdineia Alves da
Silva
ADVOGADO   :Oscar de Castro Menezes Filho (OAB/PB 17.405).

PROCESSUAL  CIVIL –  Embargos  de
declaração  –  Contradição  entre  a
fundamentação e o dispositivo – Correção –
Erro  no  dispositivo  – Ação  de
reconhecimento  de  união  estável  -
Caracterização  –  Reconhecimento  –
Reconhecimento –Requisitos legais -   Art.
1.723,  do Código Civil   –    Embargos de
declaração acolhidos.

-  Verificada  a  existência  de  contradição
entre  a  fundamentação e o dispositivo do
acórdão,  os  embargos  de  declaração
constituem via adequada para a correção.

O ordenamento jurídico pátrio reconhece a
união  estável  como  entidade  familiar,
configurada  na  convivência  pública,
contínua e duradoura, estabelecida com   o
objetivo  de  constituição  de  família  (art
1.723, do Código Civil).

-  Havendo  nos  autos  documentação
demonstrando  a  existência  da  união
estável,  não  merece  reparos  a  sentença
vergastada na  medida  em que as  provas
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coligidas ao encarte processual se mostram
suficientes  à  caracterização  da  união
estável entre os conviventes.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, na Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  acolher  os
embargos de declaração para suprir a contradição entre o fundamento e o
dispositivo do acórdão com efeitos integrativos, nos termos do voto do Relator
e da súmula de julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  embargos  de  declaração
opostos por MARÍLIA CARVALHO DA SILVA contra os termos do acórdão de
fls. 132/137, o qual deu provimento ao recurso de apelação, objetivando sanar
a contradição do dispositivo e da fundamentação.

A  embargante  afirmou  que  no  bojo  da
decisão  existe  erro  material,  uma  vez  que  a  decisão  foi  corretamente
fundamentada  pelo  provimento  da  apelação,  sendo  que  no  dispositivo  os
nomes das partes estão incorretos.

Dessa forma,  requereu o acolhimento  dos
presentes embargos declaratórios,  com a reforma da decisão,  para alterar
dispositivo conforme o nome correto dos conviventes.

Devidamente intimada,  a parte embargada
não apresentou contrarrazões. (fl. 141)

É o que basta a relatar. 

V O T O

“Ab initio”,  antes de se enfrentar o âmago
dos  presentes  embargos,  faz-se  mister  a  digressão  acerca  de  seus
pressupostos de admissibilidade específicos.

Segundo o preceito normativo do art. 1.022
do Código de Processo Civil, o recurso de Embargos de Declaração é cabível
quando  na  decisão  houver  obscuridade,  contradição,  omissão  ou  erro
material. Veja-se:

“Art.  1.022.  Cabem  embargos  de  declaração  contra
qualquer decisão judicial para:
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I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II  –  suprir  omissão de ponto ou  questão  sobre o  qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.”

Obscuridade  é  o  defeito  consistente  na
difícil  compreensão  do  texto  da  decisão.  A  contradição  é  a  afirmação
conflitante,  quer  na  fundamentação,  quer  entre  a  fundamentação  e  a
conclusão.  A omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada
para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no
parágrafo único do art.  1.022, quais sejam: quando a decisão deixa de se
manifestar  sobre  tese  firmada  em julgamento  de  casos  repetitivos  ou  em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e
quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1º, do CPC. 

Erro  material,  por  sua  vez,  “é  aquele
reconhecido  primo  ictu  oculi,  consistente  em  equívocos  materiais  sem
conteúdo decisório propriamente dito,  como a troca de uma legislação por
outra,  a  consideração de data  inexistente no processo ou  uma inexatidão
numérica; e não, aquele que decorre de juízo de valor ou de aplicação de
uma norma jurídica sobre o(s) fato(s) do processo”1.

A doutrina pátria não diverge da orientação
legal.  Por todos,  confira-se o magistério dos insignes mestres  NELSON e
ROSA NERY2:

“Os  Embargos  de  Declaração  têm  a  finalidade  de
completar  a decisão omissão ou,  ainda,  de clareá-la,
dissipando  obscuridades  ou  contradições.  Não  têm
caráter  substitutivo  da  decisão  embargada,  mas  sim
integrativo  ou  aclareatório.  Como  regra  não  tem
caráter  substitutivo,  modificador  ou  infringente  do
julgado”. 

No caso dos autos,  é  fácil  constatar  que
existiu de fato contradição entre a fundamentação do acórdão e o dispositivo
nele contido.

Assim, repisando o que já foi declarado no
acórdão embargado, colaciono trechos do “decisum”. Confira-se:

“No  caso  em  disceptação,  analisando  detidamente  as
provas colacionadas ao caderno processual, observa-se
que  restou  suficientemente  comprovado  que  a
convivência  entre  a  apelante  e  o  falecido  foi  estável,

1AgRg no REsp 1227351/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado 
em 02/06/2015, DJe 08/06/2015
2 In Código de Processo Civil Comentando e Legislação Processual Extravagante em Vigor. Revista
dos Tribunais. 6 ed., revista e atualizada de acordo com as Leis 10.352 e 10.358.
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permanente e pública,  conhecida de todos e voltada à
formação de família. 

Ora, pelos documentos juntados aos autos às fls. 06/07 e
19/20,  verifica-se  que  o  casal  residia  no  mesmo
domicílio,  o  que  restou  confirmado pelos  depoimentos
das testemunhas, encartados às fls. 92/93. 

Desse modo, da análise dos documentos acostados aos
autos,  verifica-se  que  o  casal  viveu  em  união  estável
durante o tempo alegado pela recorrente.

A propósito, os depoimentos testemunhais colacionados
ao encarte processual atestam as alegações da apelante.

Veja-se:

À  fl.  92,  a  Sra.  Kelly  Cristina  Simão  de  Almeida,
testemunha  da  autora,  afirmou:  “que  essa  duração
durou cerca de sete anos; que o casal morou todo este
período compartilhando a mesma casa”. 

Mais  adiante,  à  fl.  93,  declarou  a  testemunha  Jailma
Carvalho  Alves:  “que  o  casal  manteve  residência
durante  a  vida  em comum,  na  Rua Xavier  Júnior,  em
Cruz das Armas; que a depoente convive com o irmão de
criação do falecido, morando próximo a residência em
que o casal residiu”.

No dispositivo foi assim decidido: “conheço
do recurso para lhe DAR PROVIMENTO, reformando a sentença vergastada
julgando  parcialmente procedente o pedido formulado pela autora na inicial
para reconhecer a união estável entre a Sra. Luzia Pedro de Lira e o falecido,
Sr. Raimundo Oliveira, entre os anos de 2002 a 2010.”

Desse modo, constata-se que, em que pese
no corpo do acórdão restar de maneira expressa e detalhada a fundamenta-
ção acerca da existência de união estável entre Marília Carvalho da Silva e
Eduardo Alexandre Silva de Souza, no seu dispositivo, em contradição, dá-se
provimento ao recurso referindo-se a partes estranhas à ação.

Assim,  os  embargos  devem ser  acolhidos
no seu efeito integrativo para complementar o acórdão questionado na parte
dispositiva, declarando o provimento do recurso de apelação interposto pela
embargante para reconhecer a existência da união estável entre a apelante e
o falecido, Eduardo Alexandre Silva de Souza. 
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Ante  o  exposto,  ACOLHO  OS
EMBARGOS  emprestando-lhes  efeitos  integrativos para  complementar  o
acórdão  questionado  na  parte  dispositiva,  declarando  o  provimento  da
apelação interposta  pela  embargante  para  reformar  a  decisão de  primeiro
grau em todos os seus termos, declarando a existência da união estável entre
Marília Carvalho da Silva e Eduardo Alexandre Silva de Souza, no período de
2005 até 18/08/2012. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo Des. Luís Silvio Ramalho Junior  e
o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.  

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Francisco Antônio de Oliveira Sarmento, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível  do Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos

Relator
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