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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.  AUSÊNCIA
DE  ANÁLISE  CLARA  ACERCA  DA  PREAMBULAR  DE
EXTEMPORANEIDADE  DO  APELO.  EXISTÊNCIA.
SUPRIMENTO  DO  VÍCIO,  ENTRETANTO,  SEM  A
CAPACIDADE  DE  MODIFICAR  A  SUBSTÂNCIA  DO
JULGADO.  TEMPESTIVIDADE  MANTIDA.  EFEITO
MERAMENTE  INTEGRATIVO.  ACOLHIMENTO  DOS
ACLARATÓRIOS.  

- Os  embargos  declaratórios  têm  a  finalidade  de
esclarecer  pontos  omissos,  obscuros  ou  contraditórios
existentes na decisão.

-  Protocolizada  a  insurreição  dentro  do  lapso  temporal
legalmente  previsto,  rejeitada  deve  ser  a  preambular  de
intempestividade.
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V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  Terce i ra  Câmara  Cível  do  Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MERAMENTE INTEGRATIVO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pelo Município
de  João  Pessoa  contra  o  acórdão  de  fls.  69/78,  que  rejeitou  a  preliminar  de
intempestividade  e  deu  provimento  ao  apelo  interposto  pelo  menor  Calebe
Barbosa Costa, devidamente representado, nos autos da Ação de Obrigação de
Fazer por ele proposta.

Em  suas  razões,  alega  a  existência  de  omissão,
consubstanciada na ausência de manifestação detalhada acerca dos motivos que
fundamentaram a arguição de intempestividade do apelo  (fls. 81/85).

Para tanto, alega que, por ocasião da publicação da sentença
no DJe (14/08/2015), a parte autora já havia manifestado ciência inequívoca do seu
conteúdo,  tanto  que  protocolizou  petição  em  25/11/2014,  requerendo  a
complementação do julgado no tocante aos honorários advocatícios, suprimidos
sob a  falsa premissa da sua defesa ter sido praticada por membro da Defensoria
Pública Estadual, quando na verdade o fora por advocado particular. Nesse norte,
levando  em  consideração  a  data  do  referido  protocolo  (25/11/2014),  o  apelo
interposto após a publicação da sentença (14/08/2015) seria serôdio.

Devidamente intimado, o embargado quedou-se inerte.

É o relatório.

V O T O
Dr.  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  Juiz

Convocado/Relator
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Calebe Barbosa Costa, representado por sua genitora, a Sra.
Fabiana Barbosa da Costa,  propôs Ação de Obrigação de Fazer com pedido de
Tutela Antecipada contra o Município de João Pessoa, objetivando o recebimento
gratuito  do  LEITE  LEV  SOY  e  de  fraldas  pediátricas  tamanho  “G”,  por  ser
portador de alergia à proteína do leite de vaca, Síndrome de Down e Diabetes
Mellitus.

Alegou que,  malgrado não tenha condições de adquirir  os
produtos referidos, sem o comprometimento de sua subsistência, o promovido
estaria se negando a fornecê-los, em total afronta ao texto constitucional.

Vislumbrada a presença dos requisitos legais, o Juiz deferiu
a  antecipação  de  tutela  requerida,  ordenando  o  fornecimento  da  alimentação
especial e das fraldas, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de
R$ 1.000,00 (fls. 18/20 e 23/24).

Devidamente citado, o promovido quedou-se inerte (fls. 26v).

Por meio da sentença de fls.  27/30,  julgou-se procedente o
pedido,  ratificando  os  termos  da  tutela  anteriormente  deferida.  Quanto  aos
honorários,  estes  não  foram  fixados,  sob  o  fundamento  da  parte  autora  ser
representada por  membro da  Defensoria  Pública, a  despeito  de  constar  nos
autos procuração   ad judicia   particular.

Apontando  referido  equívoco,  o  promovente  protocolizou
petitório em 25/11/2014, suplicando pela complementação da sentença no tocante
aos honorários advocatícios (fls. 31).

Conclusos  os  autos,  o  Magistrado,  mesmo  diante  do
indiscutível  equívoco,  já  que o  autor  sempre  fora  representado por  advogado
particular,  não  recebeu  o  pedido  como  embargos  de  declaração,  tampouco
corrigiu de  ofício  este  erro  material  verificável  primu ictu  oculi,  limitando-se a
proferir o seguinte despacho:

ED nº 0046581-42.2013.815.2001                                                                                                                                                3



“Compulsando os autos, verifica-se que a petição de fls. 31
pretende contestar parte da sentença referente aos honorários
advocatícios,  pedido  este  que  deve  ser  feito  através  de
recurso. Neste esteio de raciocínio indefiro o pedido.

À escrivania para publicar a sentença.

João Pessoa, 27/11/2014.”

Como se infere, repita-se, o Juiz não recebeu o pedido como
aclaratórios, não corrigiu o evidente erro material e determinou a publicação da
sentença, ainda não operada, para a intimação de ambas as partes e não apenas
do Município de João Pessoa, vindo aquela a ser efetivada somente em 14/08/2015
(fls. 38v).

Ademais, até a publicação do julgado, o promovente não fora
sequer  cientificado  do  indeferimento  do  seu  pleito  de  complementação  da
sentença, formulado quase um ano antes.

Nesse norte, em atenção às peculiaridades acima apontadas,
mesmo  diante  do  inegável  equívoco  da  sentença,  o  termo  inicial  para  a
interposição do apelo deve ser considerado a publicação no DJe do dia 14/08/2015,
pelo que o recurso interposto no dia 31/08/2015 se encontra tempestivo.

Por tais razões, em razão do não detalhamento dos motivos
que levaram à rejeição da preambular de intempestividade, acolho os embargos
declaratórios,  para,  conferindo-lhe  efeito  meramente  integrativo,  suprir  a
omissão apontada no acórdão, mantendo-o, contudo, em sua substância.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 08 de maio
de  2018, o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.   Participaram  do
julgamento, além do Relator e do Presidente, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá
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e  Benevides.  Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Marcus  Vilar  Souto  Maior,
representante da Procuradoria de Justiça.

Gabinete  no  TJ/PB,  em  João  Pessoa-PB,  14  de  maio  de
2018.

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
Juiz Convocado/Relator
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