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EMBARGOS DECLARATÓRIOS.  OMISSÃO. SENTENÇA.
AUTOS  ENCAMINHADOS  À CORTE  REVISORA.
JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA
DO  DUPLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO.  REMESSA
NECESSÁRIA  INOBSERVADA.  INDISPENSABILIDADE.
PRESCRIÇÃO  CONTIDA  NO  CPC.  EIVA  SANADA.
EFEITO INTEGRATIVO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
ACOLHIMENTO COM EFEITOS INTEGRATIVOS. 

Verificada a existência de omissão no aresto atacado, cabe
conferir  efeito  integrativo  aos  embargos  para  aclarar  a
omissão apontada.

Considerando que a condenação imposta desde o primeiro
grau não se amoldava as exceções previstas no art. 475 do
CPC/1973,  torna-se  indispensável  que  a  matéria  seja
submetida a reapreciação nesta Corte Revisora por força de
Remessa Necessária. 

Assim, conferindo efeito meramente integrativo, acolhe-se a
omissão a fim de que a matéria seja apreciada em duplo
grau  de  jurisdição,  sem  que  tal  proceder  implique  em
alteração da decisão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Embargos Declaratórios (fls.  130/133)  opostos  pelo
Estado da Paraíba contra acórdão (fls. 122/127) que deu provimento parcial ao
segundo apelo interposto por Raquel Pereira da Silva, para reformar, em parte,
a  sentença1 recorrida  e  reconhecer  como  devido  o  dano  material  -  pensão,
acrescido de juros e correção monetária.

 
Nas  razões  recursais,  aduziu  que  a  condenação  imposta  na

sentença,  a  título  de  dano  moral  resultou  no  valor  de  R$50.000,00  e  tal
montante ultrapassa a ressalva do art. 475 do CPC/1973, de modo que restou
omissa a aplicação do duplo grau de jurisdição.

Frisou que o feito somente foi submetido a julgamento no órgão
colegiado para apreciação das apelações das autoras,  quedando inerte  em
relação a Remessa Necessária.

Ao  final,  requereu  o  acolhimento  dos  embargos  para  sanar  a
omissão e apreciar o Recurso Oficial.

Intimadas para contrarrazões, as autoras quedaram inertes, fls.
137

É o relatório.

Voto.

Trata-se de embargos declaratórios  interpostos pelo  Estado da
Paraíba  objetivando  por  esta  via  integrar  a  decisão,  sob  o  argumento  de
omissão. 

 
Sustenta que a condenação imposta em primeiro grau resultou na

indenização no valor de R$ 50.000,00 e, tal condenação, impõe reexame da
matéria  por  meio  de  Reexame  Necessário,  nos  termos  do  art.  475  do
CPC/1973 (ao tempo vigente), o que não foi procedido.

Por isso, requer que o tema seja submetido a esta Corte Revisora
por força da Remessa Necessária.

Razão assiste ao embargante. De fato, como a sentença não foi
lastreada em jurisprudência plenária do STF ou em Súmula, bem como que
pelo valor imposto desde o primeiro grau, resta atraída a remessa dos autos a
Corte Revisora por conta do duplo grau de jurisdição, até mesmo para que a
sentença produza seus efeitos, conforme preceituava o art. 475 do CPC/1973.

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito
senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

1condenou este no pagamento a título de indenização pro danos morais o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
dividido em partes   iguais para cada promovente, juros e correção monetária". Julgou improcedente o dano material.
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I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e
as respectivas autarquias e fundações de direito público; 

[...]
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos

autos  ao  tribunal,  haja  ou  não  apelação;  não  o  fazendo,  deverá  o  presidente  do
tribunal avocá-los. 

§ 2o Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação,
ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários
mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução
de dívida ativa do mesmo valor. 

§ 3o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença
estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em
súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente.

Assim, é de se acolher a omissão apontada, a fim de que o tema
seja revisto por esta Corte, não somente pelos recursos voluntários interpostos,
mas sim por força de Remessa Necessária.

Por essa razão, a fim de conferir efeito integrativo aos presentes
aclaratórios,  passo à análise da matéria  em sede de Remessa Necessária,
adiantando que não haver reparo a ser procedido na sentença,  porquanto é
devido o dano moral com base em responsabilidade civil do Estado da Paraíba,
em virtude  de falecimento do militar, decorrente de  disparo de arma que não
dispunha da trava de segurança, ainda que acidental.

Outrossim,  pondero  que  as  alterações  antes  firmadas  nesta
Corte,  foram provenientes de apelo, oportunidade em que foi  reconhecido o
dano  material,  consoante  delineado  na  decisão  de  fls.  122/127,  restam
inalteradas.

Neste  contexto,  aclaro  a  omissão  existente,  sem  promover
alteração na sentença e no acórdão, de sorte que mantidos o dano moral e o
dano material fixados.

Com tais considerações,  acolho os embargos de declaração,
impingindo  efeito  meramente  integrativo,  para  suprir  a  omissão,  ficando
esclarecido  que  a  matéria  pelo  momento  é  reapreciada  nesta  Corte  por
Remessa Necessária, conforme preceitua o CPC.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente  à  sessão  o Exmº.  Dr.  Herbert  Douglas  Targino, Procurador  de
Justiça.
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Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 27 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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