
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0013912-38.2010.815.2001 — 6ª Vara Cível da Capital
RELATOR: Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá
e Benevides
EMBARGANTE: Souto Serviço Notarial e Registral 2º Tabelionato de Protesto
ADVOGADO:  Leandro Costa Trajano OAB/PB 9.996
EMBARGADO: Taciane Gomes Nascimento Fernandes
ADVOGADO: Christianne Sayonara do N. Guimarães OAB/PB 12.489.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ERRO  MATERIAL  NA
DECISÃO.  OCORRÊNCIA.  CORREÇÃO  NECESSÁRIA.  NÃO
ALTERAÇÃO  DO  RESULTADO  DO  JULGAMENTO.
ACOLHIMENTO. 

— Ante  o caráter  integrativo  dos  Embargos de Declaração,  há que se
rejeitá-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, apenas para aclará-lo. 

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos pelo Souto Serviço Notarial
e  Registral 2º  Tabelionato de Protesto contra  o acórdão de fls.  317/320, que deu provimento
parcial ao recurso apelatório.

O embargante, às fls. 322/324, afirma que o acórdão apresenta erro material,
pois julgou parcialmente procedente o recurso, sem ter reformado a sentença, alegando, inclusive,
que o  decisium merece ser mantido, no sentido da promovente arcar com as custas e honorários
advocatícios em favor do Cartório Souto Serviço Notarial e Registral.

                   É o breve relatório. 



VOTO

Os embargos de declaração constituem mais um dos instrumentos postos à
disposição dos litigantes pela legislação processual vigente, com a finalidade específica de sanar
omissões, contradições ou obscuridades no julgado que, de alguma forma, prejudiquem ou impeçam
o efetivo cumprimento da decisão. 

A omissão, em primeira análise, representa a parte do acórdão embargado
que, em tese, deveria ter se pronunciado sobre determinado ponto de extrema relevância para o
deslinde da causa e que, não obstante, quedou-se inerte.  Da mesma forma, a contradição que
autoriza  a  interposição  dos  embargos  deve  ser  entendida  como  aquela  existente  entre
premissas  lançadas  na  fundamentação  do  acórdão  ou  ainda  entre  a  fundamentação  e  a
conclusão, devendo, neste ponto, ser demonstrada de forma bastante clara pelo embargante.
Por  fim,  as  obscuridades  representam  pontos  sobre  os  quais  a  decisão  embargada  não  se
pronunciara com clareza (gramatical e lógica) suficiente e que, de todo modo, prejudica a exata
compreensão do comando descrito no acórdão.

O  acórdão,  de  fato,  apesar  de  confirmar  o  entendimento  fixado  pela
sentença  apelada,  de que  o  indevido prosseguimento  do  litígio  levou a  embargada a  constituir
advogado  para  atuar  nos  autos  em  sua  defesa,  o  que  impõe  a  condenação  em  honorários
advocatícios e custas processuais,  deu provimento parcial, quando deveria negar totalmente o
provimento do recurso, implicando em erro material, passível de correção, sem modificação do
julgado.

O lapso apontado não tem o condão de modificar a condenação imposta,
haja vista que na fundamentação do acórdão restou claro que a sentença merece ser mantida quanto
a condenação da apelante nas custas e honorários advocatícios. 

Assim,  pela  análise  dos  autos,  percebe-se  a  ocorrência  de  simples  erro
material,  ou  seja,  aquele  constatável  a  primeira  vista,  proveniente  de  mera  distração,  pois  o
dispositivo deveria ser pelo desprovimento do recurso.

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
mérito  da decisão recorrida,  que permanece inalterado. Assim, passa o dispositivo a constar  da
seguinte forma: 

“Por tais razões,  NEGO PROVIMENTO o recurso de fls. 253/262, mantendo a
sentença em todos os seus termos”.

Diante disso,  acolho os embargos de declaração, apenas para constar no
dispositivo da decisão embargada o  desprovimento do recurso apelatório, mantendo a sentença
em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  o  Julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque (Presidente).  Participaram do julgamento,  ainda,  a  Exma.  Desª.  Maria  das  Graças
Morais Guedes e o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz com jurisdição limitada, convocado para



substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto Maior,
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado

Relator
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Vistos etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 15 de março de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado
    RELATOR


