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ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL  Nº 0001028-67.2006.815.0141
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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  — ERRO  MATERIAL  NO 
ACÓRDÃO  —  OCORRÊNCIA  — CORREÇÃO NECESSÁRIA  — 
INALTERAÇÃO  DO  RESULTADO  DO  JULGAMENTO — 
ACOLHIMENTO.

— Ante  o  caráter  integrativo  dos  Embargos  de  Declaração,  há  que  se  rejeita-los  
quando  inexistir  omissão,  obscuridade  ou  contradição,  admitindo-se,  entretanto,  a  
correção  de  erro  material,  sem alteração  do  resultado  do  julgamento.  3)  Embargos  
acolhidos  tão-somente  para  corrigir  erro  material,  sem  alteração  no  resultado  do 
julgamento.  (EDcl  no  REsp  1129538  /  PA  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  
RECURSO  ESPECIAL  2007/0169776-1.  Ministro  HONILDO  AMARAL  DE  MELLO 
CASTRO  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/AP)  (8185).  T4  -  QUARTA 
TURMA. DJe 01/07/2010).

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima 
relatados.

ACORDA  a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de  Justiça  do 
Estado,  por unanimidade, em  acolher  os  embargos  de  declaração  nos  termos  do  voto  do 
relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Estado da Paraíba, às 
fls.78/79, em face de Acórdão proferido nos autos em tela (fls.72/75), o qual “deu provimento ao 
recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do processo”.

O  embargante  alega,  em  síntese,  que  houve  erro  material  constante  no 
dispositivo  do  acórdão,  ora  embargado,  que  anulou  a  sentença,  para  constar  o  provimento  no 
sentido de “reformar” a decisão apelada.

É o relatório. 

VOTO
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Os Embargos Declaratórios assumem a função teleológica de completar a 
decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando eventuais obscuridades, contradições ou omissões. 
Suas hipóteses de cabimento são exaustiva e taxativamente elencadas pelo art. 535 do CPC. 

Alega  o  embargante  que  há  contradição  nos  autos  pelo  fato  de  que  a 
fundamentação do acórdão embargado envereda-se pela modificação da sentença proferida em sede 
de primeiro grau, todavia, o dispositivo do referido acórdão conclui a decisão pelo provimento do 
apelo,  no sentido de que a decisão apelada seja anulada e não reformada. Por fim, requer a 
retificação do acórdão, especificamente sua parte dispositiva, de modo que, se coadunando com a 
fundamentação,  seja  dado  provimento  à  apelação,  explicitando  a  reforma  da  sentença,  dando 
continuidade à execução.

Pela análise dos autos, percebe-se a ocorrência de simples erro material, ou 
seja, aquele constatável a primeira vista, proveniente de mera distração. Desse modo, procedeu-se 
um vício na exteriorização do julgamento, que não alcança o âmbito da cognição do julgador, por se 
tratar de falha prontamente perceptível.

No entanto, tais incorreções materiais não têm o condão de modificar o teor 
da decisão recorrida, que permanece inalterado, para que onde se tem o termo anulação, entenda-se 
como reforma da sentença, passando a emenda constar da seguinte forma:

APELAÇÃO  CÍVEL  EM  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  FISCAL  —EXTINÇÃO  DA 
EXECUÇÃO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  —    IRRESIGNAÇÃO  — 
ALEGAÇÃO DE REFORMA DA — SENTENÇA — CONFIGURAÇÃO — CUSTAS 
PROCESSUAIS —TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — CERTIDÃO DA DÍVIDA 
ATIVA  —  DESNECESSIDADE  —  SENTENÇA  HOMOLOGATÓRIA  — 
PROSSEGUIMENTO  DA  EXECUÇÃO  ORDENADO  —  PROVIMENTO  DA 
APELAÇÃO. 

Diante  disso,  acolho  os  embargos  de  declaração,  apenas  para  que  seja 
substituído do acórdão embargado a expressão, “anulação da sentença” para “reforma da sentença” 
descrito no dispositivo da decisão recorrida ( fl.75), permanecendo, assim, o provimento do recurso. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado com jurisdição 
limitada, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr. Marcos Coelhos Salles (Juiz Convocado 
para substituir a Desª. Maria das Graças Morais Guedes).

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Francisco  de  Paula  Lavor, 
Promotor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 02 de dezembro de 2014.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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