
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 2002267-63.2013.815.0000
Origem : 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Embargante : SINSDER/PB - Sindicato dos Servidores do Departamento de Estradas 

  e Rodagens do Estado da Paraíba
Advogado : Abelardo Jurema Neto e outros
Embargada :  PBprev - Paraíba Previdência
Advogados : Renata Franco Feitosa Mayer e outros

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE.  VÍCIO CARACTERIZADO. ERRO
MATERIAL.  NECESSIDADE  DE  CORREÇÃO.
EFEITO  MERAMENTE  INTEGRATIVO.
ACOLHIMENTO.

- Constatada a ocorrência de erro material no acórdão
embargado,  necessário  se  torna  o  seu  acolhimento
para que seja procedida a retificação,  procedendo-se
ao seu pronunciamento, dando-lhe efeito meramente
integrativo.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal
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de Justiça da Paraíba, por unanimidade, acolher os embargos, com efeitos meramente
integrativos.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  fls.
404/408, opostos pelo SINSDER/PB - Sindicato dos Servidores do Departamento de
Estradas e Rodagens do Estado da Paraíba, contra  os  termos do acórdão de fls.
390/395, o qual deu provimento ao Agravo de Instrumento, interposto pela PBprev -
Paraíba Previdência.

O  recorrente  alega  obscuridade no  decisum,  por
afirmar  que  “o  agravo,  na  verdade,  foi  parcialmente  provido,  porque  não  foi
revogada a decisão, no que concerne à habilitação dos servidores inativos do DER/PB
na execução em curso.” Ao final, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, a
fim de constar no dispositivo do aresto hostilizado o termo provimento parcial do
agravo, excluindo-se, apenas, os servidores ativos da execução originária.

É o RELATÓRIO.

VOTO

A dicção do art. 535, do Código de Processo Civil é
clara quando diz que os embargos declaratórios são cabíveis para sanar  omissão,
obscuridade ou contradição do julgado. 

No caso, em foco, o embargante alega  obscuridade
no teor da parte final do decisum subscrito por este Relator, especificamente, no que
concerne ao provimento do agravo de instrumento.

A propósito, calha transcrever o trecho da decisão de
fl. 394:

Dessa forma,  muito embora  o agravado  alegue, em
sede  de contrarrazões,  que  a  juntada  de
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documentação relativa aos servidores da ativa tenha
sido efetuada por equívoco do setor competente, este
se  olvidou  em  acostar  nova  documentação,
excluindo  tais  servidores,  deixando de  demonstrar
quais  seriam  os  reais  integrantes  da  categoria,  a
serem habilitados, inclusive corroborando, de forma
irrefutável  e  cabal,  quais  são  os  membros  da
categoria  em  questão,  porquanto  não  merecem
guarida as teses aventadas pela entidade sindical.
À  luz  dessas  considerações,  conservo  o
entendimento  firmado  na  liminar,  anteriormente,
concedida,  e,  por  conseguinte,  reformo  a  decisão
interlocutória proferida pelo Juiz monocrático.
Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Nessa  senda,  vislumbro  a  existência de  mero  erro
material,  que  não  tem o  condão  de  alterar  a  substância  do  decisum,  haja  vista  a
fundamentação  encontrar-se  em  consonância  com  o  provimento  do  agravo  de
instrumento. Nesse  tema,  o  art.  463,  do  Código  de  Processo  Civil,  autoriza
modificação  de  sentença  já  publicada,  com  o  intento  de  corrigir,  de  ofício  ou  a
requerimento  da  parte,  inexatidões  materiais,  retificar  erros  de  cálculo,  assim
também, por meio de embargos de declaração.

Dessarte,  é  de ser  acolhido a  existência  de erro na
decisão, sendo o presente recurso meio adequado a corrigir eventuais incorreções,
conforme pacificou a jurisprudência de nossos Tribunais, dos quais destaco:

 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE  DECLARAÇÃO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. ERRO MATERIAL.
ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1.
A existência de erro material no acórdão embargado
autoriza o acolhimento dos declaratórios, sem efeitos
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modificativos,  para  sua  correção.  2.  Embargos
declaratórios acolhidos, sem efeitos infringentes.(STJ
- EDcl nos EDcl no REsp: 809501 RS 2006/0012613-0,
Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Data  de  Julgamento:  17/10/2013,  T3  -  TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2013).

E,

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
INAPLICABILIDADE  DA  SÚMULA  Nº  385/STJ.
JUROS.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.  ERRO  MATERIAL  NA FIXAÇÃO
DOS  HONORÁRIOS  DE  SUCUMBÊNCIA.
ACOLHIMENTO.  PROCEDÊNCIA PARCIAL  DOS
ACLARATÓRIOS.  Merecem  ser  acolhidos  os
embargos  declaratórios,  quando  evidenciado  a
omissão  do  julgado.  (TJPB;  EDcl  001.2009.000.903-
4/001; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
Leandro dos Santos; DJPB 04/09/2013; Pág. 11)

Assim,  reconheço  o  equívoco  no  trecho  abaixo
transcrito, acolhendo os embargos de declaração, apenas para fazer constar em sua
parte final o seguinte fragmento:

À  luz  dessas  considerações,  conservo  o
entendimento  firmado  na  liminar,  anteriormente,
concedida,  e,  por  conseguinte,  revogo a  decisão
interlocutória proferida pelo Juiz monocrático.
Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Corrijo,  pois,  tal  equívoco,  mantendo-se  os  demais
termos da decisão recorrida, esclarecendo que deverá permanecer como partes, tão
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somente os integrantes da lide originária. 

Ante  o  exposto,  ACOLHO  OS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS, COM EFEITO MERAMENTE INTEGRATIVO.

É como VOTO.

Presidiu  o  julgamento  o  Desembargador  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, Miguel de Britto Lyra
Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  João  Alves  da  Silva)  e
Alexandre Targino Gomes Falcão (Juiz convocado para substituir o Desembargador
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira .

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador

                               Relator
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