
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001976-44.2012.815.0611.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Mari.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Jocinete Ferreira da Silva.
ADVOGADO: Damião Guimarães Leite.
EMBARGADO: Município de Mari.
ADVOGADO: Eric Alves Montenegro e outra.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.  ACÓRDÃO 
QUE  REFORMOU  A  SENTENÇA  PARA  JULGAR  PARCIALMENTE 
PROCEDENTE  A  PRETENSÃO  AUTORAL  E  RECONHECER  A 
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  ALEGAÇÃO  DE  CONTRADIÇÃO. 
DECAIMENTO  EM  PARTE  MÍNIMA DO  PEDIDO.  APLICABILIDADE  DO 
ARTIGO  21,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. 
OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada  no  Acórdão a  contradição  apontada,  é  necessário  o  acolhimento  dos 
Embargos de Declaração, a fim de que seja sanado o vício.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos 
Declaratórios  na Apelação Cível  n.º  0001976-44.2012.815.0611,  em que figuram 
como Embargante  Jocinete Ferreira da Silva e como Embargado o Município de 
Mari.

ACORDAM  os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em 
acolher os Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

VOTO.

Jocinete Ferreira da Silva opôs Embargos de Declaração contra Acórdão, 
f.  98/101, que  deu provimento  parcial ao Apelo por ela interposto,  reformando a 
Sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  Vara  Única da  Comarca  de Mari,  que  julgou 
improcedente  o  pedido f.  61/67,  nos  autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  c/c 
Cobrança ajuizada  pela  Embargante em  desfavor  do Município  de  Mari, para 
condenar o Embargado ao pagamento das diferenças apuradas desde agosto de 2010, 
limitando  esta condenação aos meses de agosto de 2010, janeiro a abril de 2011, 
tomando como parâmetro a remuneração  da Promovente, e de janeiro a junho de 
2012, tomando como referência somente o vencimento básico, acrescidas de juros e 
correção monetária, e reconhecer a sucumbência recíproca.

Em suas razões  recursais,  f.  203/207,  alegou que o Acórdão incorreu em 
contradição  ao  excluir  do  pedido  uma  parte  mínima da  pretensão  autoral  e 
reconhecer  a  sucumbência  recíproca,  quando,  na  verdade,  deveria  ser  suportada 
exclusivamente pelo Promovido. 

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios para que seja corrigido o suposto 
defeito indicado.



Intimado,  f.  209,  o  Embargado não apresentou Contrarrazões,  Certidão f. 
210.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

A contradição  é  um dos  requisitos  legais  para  ensejar  a  interposição  dos 
embargos declaratórios, podendo ser conceituada como a afirmação conflitante, quer 
na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão, na própria Decisão.

Segundo  a  legislação  processual  civil  em vigor1,  quando  uma  das  partes 
decai de parte mínima do pedido, a outra deve arcar integralmente com as custas 
processuais e honorários sucumbenciais.

O Acórdão embargado julgou procedente a maior parte da pretensão autoral e 
excluiu  do  pedido  apenas  a  diferença  de  cinco  horas  destinadas  à  atividade 
extraclasse a que faz jus a Promovente, referente aos meses de janeiro de 2009 a 
abril de 2012, uma vez que foram por ela recebidas, em cumprimento ao disposto na 
Lei Municipal n.º 717/2009, que foi posteriormente revogada pela Lei Municipal n.º 
803/12.

Decaindo a Autora, por conseguinte, de parte mínima do pedido, aplicável ao 
caso o disposto no artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil, restando 
configurada a alegada contradição.

Posto isso, verificada a contradição apontada, acolho os Embargos, com 
efeitos infringentes, para afastar a sucumbência recíproca e condenar somente 
o Embargado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que, considerando 
a ausência de fixação na Sentença e no Acórdão que julgou o Apelo, arbitro em 
R$ 500,00, nos termos do art. 20, § 4.º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima 
Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1 Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente 
distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro,  
pelas despesas e honorários.


