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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACORDÃO
Embargos de Declaração – nº.  0000704-54.2010.815.0071

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Embargante: Ministério Público do Estado da Paraíba  

Embargado: Elson da Cunha Lima Filho – Adv.: Arthur Monteiro Lins
Fialho – OAB/PB Nº 13.264, Jackeline Alves Cartaxo – OAB/PB Nº 12.206
e outros

EMENTA:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM
EFEITOS MODIFICATIVOS - OMISSÃO - VÍCIO
NÃO  CARACTERIZADO  -  CONTRADIÇÃO
OCORRÊNCIA – ACOLHIMENTO PARCIAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em  acolher  parcialmente  os
embargos de declaração.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 2.580/2.586)
com efeitos  modificativos  opostos  por  Ministério  Público  do  Estado  da
Paraíba,  contra  acordão  proferido  pela  Terceira  Câmara  Cível,  que deu
provimento  a  Apelação  Cível manejada  pelo  embargado  para  julgar
improcedente o pedido contido na inicial.

Alega o embargante, que no acordão embargado existe
contradição entre a certidão de julgamento onde consta que a preliminar
de cerceamento de defesa foi rejeitada de forma unânime e o acordão de
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fls. 2.565/2.571, onde consta que a preliminar de cerceamento de defesa
foi rejeitada por maioria.

Alega ainda que existe omissão, em razão de não ter
sido publicado o voto vencido.

Aduz que no acordão vergastado houve um equívoco na
valoração  das  provas,  tendo  havido  uma interpretação  do  princípio  da
legalidade frente a instrução probatória produzida nos autos, emergindo
daí a contradição do julgado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos. 

O embargado não apresentou contrarrazões conforme
certidão à fl. 2.607.

É o relatório.

VOTO

OMISSÃO

O embargante alega que  existe omissão, em razão de
não ter sido publicado o voto vencido.

Observa-se no entanto que não se trata de omissão no
julgado de fls. 2.565/2.571, mas apenas de vício sanável. 

Às fls. 2.588/2.601, consta o acordão do voto vencido,
não havendo mais o que se corrigir neste ponto.

1ª) CONTRADIÇÃO  

Alega o embargante, que no acordão embargado existe
contradição entre a certidão de julgamento onde consta que a preliminar
de cerceamento de defesa foi rejeitada de forma unânime e o acordão de
fls. 2.565/2.571, onde consta que a preliminar de cerceamento de defesa
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foi rejeitada por maioria.

Analisando  os  autos  observo  que  assiste  razão  ao
embargante neste ponto, pois observando a certidão de julgamento de fl.
2.564, consta que a preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada de
forma unânime e no mérito deu-se provimento ao apelo por maioria.

Desta  forma  para  sanar  a  contradição  apontada,  no
acordão de fls. 2.565/2.271, onde consta: “Acordam os desembargadores
da  Terceira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  por
maioria,  rejeitar  a  preliminar.  No  mérito,  por  igual  votação,  dar
provimento  ao  apelo,  para  julgar  improcedente  o  pedido  inicial.”,  na
verdade  leia-se:  “Acordam  os  desembargadores  da  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça, de forma unânime, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria, dar provimento ao apelo, para julgar
improcedente o pedido inicial.”

2ª) CONTRADIÇÃO

Aduz o embargante que acordão embargado houve um
equívoco na valoração das  provas,  tendo havido uma interpretação do
princípio da legalidade frente a instrução probatória produzida nos autos,
emergindo daí a contradição do julgado.

“In  casu”, não  vislumbro  qualquer  contradição,  pois
verifica-se que o acordão pelejado trouxe em seu âmago a motivação e os
fundamentos para o provimento da Apelação Cível,  enfocando todas as
questões debatidas nas razões recursais. 

Denota-se,  à  evidência,  que  o  embargante  deseja
rediscutir as questões ínsitas a Apelação Cível, despontando, daí, a total
inadmissibilidade da via embargante.

Neste  termos,  inexiste  qualquer  contradição  a  ser
sanada neste ponto.

Isto posto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS
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DE  DECLARAÇÃO,  para,  sanar  a  contradição  no  acordão  de  fls.
2.565/2.571,  onde  consta:  “Acordam os  desembargadores  da  Terceira
Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça, por maioria, rejeitar a
preliminar. No mérito, por igual votação, dar provimento ao apelo, para
julgar improcedente o pedido inicial.”, na verdade leia-se: “Acordam os
desembargadores da Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça, de forma unânime, rejeitar a preliminar. No mérito, por maioria,
dar provimento ao apelo, para julgar improcedente o pedido inicial.” 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o

Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para

substituir o  Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá

e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 06 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r
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