
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.   0004432-86.2004.815.0371
ORIGEM: Juízo da 5ª Vara da Comarca de Souza
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
EMBARGANTE:   José  do  Amaral  Alves  Morato  (Adv.  Thiago  Leite  Ferreira  –
OAB/PB nº 11.703)
EMBARGADO: Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba,  Expedito  Lopes  Filho,
Francisco Fernandes Filho, Francisco Alves Pereira, Luiz Diniz Sobreira

 
PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO,  OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.  PRETENSÃO DE MERA
REDISCUSSÃO  DO  JULGADO.  DESCABIMENTO.  REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.

- Os embargos de declaração consubstanciam recurso de integração,
não se prestando para reexame da matéria. Não havendo omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no julgado, incabíveis se
revelam os aclaratórios.

-  À  luz  da  Jurisprudência,  “Constatado  que  a  insurgência  da
embargante  não  diz  respeito  a  eventual  vício  de  integração  do
acórdão impugnado, mas a interpretação que lhe foi desfavorável, é
de rigor a rejeição dos aclaratórios”1.

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

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos do voto do relator, integrando a
decisão a certidão de fl. 675.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  embargos  de  declaração  opostos  por  José  do
Amaral Alves Morato contra acórdão que negou provimento ao agravo interno por
ele interposto em face da
1 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.



Irresignado  com o  provimento  in  questo,  a  embargante  opôs
recurso de integração, alegando omissão, contradição e erro material no acórdão.

Assevera  contrariedade  ao  posicionamento  dos  Tribunais
Superiores,  a  nulidade  absoluta  do  acórdão,  ausência  de  intimação  pessoal  do
advogado dativo, inegável prejuízos à parte, cerceamento de defesa.

Ao final,  pugna pelo acolhimento dos embargos para fins de
prequestionamento.

É o relatório.  VOTO

Compulsando  os  autos,  penso  que  o  recurso  não  deve  ser
acolhido, vez que não se destina a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro
material,  mas rediscutir decisão que manteve a sentença de primeiro grau, o que é
impossível na via estreita dos embargos de declaração. 

A esse respeito, o art. 1.022, do CPC, preceitua o seguinte:

“Art. 1.022.  Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:

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.

Parágrafo único.  Considera-se omissa a decisão que:

I  -  deixe de se  manifestar  sobre tese  firmada em julgamento  de
casos  repetitivos  ou  em  incidente  de  assunção  de  competência
aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

À luz de tal raciocínio, diga-se que não se detecta defeito a ser
integrado no acórdão ora atacado, especialmente porquanto a lide fora dirimida com
a devida e suficiente fundamentação, não tendo sido contraditória em ponto algum.

Com efeito, vislumbra-se que o acórdão apreciou devidamente
toda a matéria sub examine, não merecendo qualquer retoque o julgado. 

Nesses  termos,  não  subsiste  qualquer  vício  a  ser  integrado,
consoante  corroboram  os  seguintes  excertos  da  decisão  embargada,  a  qual  bem
fundamentou  e  decidiu  o  feito,  com fulcro  na  mais  abalizada  Jurisprudência,  in
verbis:



“Primeiramente, afigura-se importante destacar que conheço da via
do  agravo  interno,  porquanto  adequado  e  tempestivo.  De  outra
banda, contudo, nego-lhe provimento, pelas razões que se seguem.

Através da presente insurgência, o agravante pleiteia a reforma da
decisão de lavra deste Gabinete, que, conforme relatado, indeferiu
o pedido de nulidade por ele formulado.

Em que pese o disposto no art. 5.º, § 5.º, da Lei 1.060/50, que prevê a
intimação pessoal do defensor dativo, o referido dispositivo só tem
aplicação quando este for representado por membro da Defensoria
Pública, não se podendo estender os efeitos ao advogado particular,
mesmo atuando como Curador Especial, como é o caso dos autos.

O Curador Especial do ora agravante foi devidamente intimado de
todos  os  atos  processuais  praticados  nesta  Instância  recursal  por
meio  do  Diário  de  Justiça  eletrônico,  não  podendo  se  falar  em
qualquer nulidade decorrente de tais atos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO
TERMINATIVA  MONOCRÁTICA  QUE  CONCEDEU
PROVIMENTO  AO  RECURSO  (ART.  557,  §  1ºA  DO  CPC).
RECEBIMENTO  COMO  AGRAVO  LEGAL.  POSSIBILIDADE.
FUNGIBILIDADE. SÚMULA 42 DO TJPE. DECISÃO DO JUÍZO A
QUO QUE DETERMINOU A REVOGAÇÃO DA CERTIDÃO DE
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
1.  Julgamento  monocrático  do  recurso,  antes  da  realização  de
contraditório,  que  não  enseja  cerceamento  ao  direito  de  defesa.
Previsão  legal  estabelecida  no  art.  557  do  CPC.  Precedentes  do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Réu revel citado por edital. Curador especial. Nomeação. Múnus
recaído  sobre  advogado  particular.  Recebimento  de  honorários.
Comprovante de pagamento acostado aos autos. O defensor dativo
que  atua  como  curador  especial  não  dispõe  dos  benefícios
instituídos  pela  Lei  nº  1060/50.  Desnecessidade  de  intimação
pessoal em razão dos atos do processo. Julgados uniformes do STJ.
(grifou-se)
3. Recurso a que se nega provimento. Decisão unânime.
(TJPE - AGR 4005589 Órgão Julgador 4ª Câmara Cível Publicação
19/11/2015. Julgamento 5 de Novembro de 2015. Relator: Eurico de
Barros Correia Filho.

PROCESSUAL  CIVIL.  ADVOGADO  DATIVO:  PRAZO  EM
DOBRO: IMPOSSIBILIDADE. Lei 1.060/50, redação da Lei 7.871/89,
art. 5º, § 5º. I. - Não se aplica ao advogado dativo a norma inscrita no
art.  5º,  § 5º,  da Lei 1.060/50,  redação da Lei 7.871/89,  dado que as
prerrogativas processuais da intimação pessoal e do prazo em dobro



somente concernem aos Defensores Públicos (LC 80/94, art. 44, I, art.
89, I e art. 128, I). II. - Precedentes do STF: Pet 932-SP, Min. Celso de
Mello;  Ag  166.716-RS,  Min.  Moreira  Alves;  Ag  166.754-RS,  Min.
Sepúlveda  Pertence;  Ag  167.023-RS,  Min.  Celso  de  Mello;  Ag
167.086-RS, Min. Março Aurélio. III. - Agravo não provido.
(STF,  CR  7870  AgR-AgR,  Relator  (a):  Min.  MARÇO  AURÉLIO,
TRIBUNAL PLENO, julgado em 07/03/2001, DJ 14-09-2001 PP-00051
EMENT VOL-02043-01 PP-00193)

Diante  de  tais  considerações,  nego  provimento  ao  recurso,
mantendo incólumes a decisão agravada. É como voto.”

A  esse  respeito,  vislumbra-se  que  o  acórdão  apreciou
devidamente toda a matéria sub examine, não merecendo qualquer retoque o julgado. 

Ressalte-se,  ainda, que o STJ  “tem entendimento pacífico de
que os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão
admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o
seu manejo (omissão,  obscuridade ou contradição)”(STJ -  EDcl  MS 10286 – Min.
Félix Fischer – S3 – DJ 26/06/2006 p. 114).

Em razão das considerações tecidas acima, rejeito os embargos
de declaração opostos.  É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos, nos
termos do voto do relator.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, Juiz de Direito Convocado, com jurisdição plena
para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho o Exmo, e o
Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente a representante do Ministério Público,  na pessoa da
Excelentíssima Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 01 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


