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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO,  OBSCURIDADE, 
CONTRADIÇÃO  E  ERRO  MATERIAL.  PRETENSÃO  DE 
MERA REDISCUSSÃO  DO JULGADO.  DESCABIMENTO. 
IMPERIOSA REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

-  Os  embargos  de  declaração  consubstanciam  recurso  de 
integração,  não se  prestando para reexame da  matéria.  Não 
havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material 
no julgado, incabíveis se revelam os aclaratórios, mesmo que 
tenham finalidade específica de prequestionamento.

-  “Constatado  que  a  insurgência  da  embargante  não  diz 
respeito  a  eventual  vício  de  integração  do  acórdão 
impugnado, mas a interpretação que lhe foi desfavorável, é de 
rigor  a  rejeição  dos  aclaratórios”1.  Ademais,  ao 
prequestionamento, entendo não ser mister o exame explícito 
dos  artigos  apontados  como  violados  (prequestionamento 
explícito), sendo, pois, suficiente que a matéria objeto da lide 
tenha sido discutida (prequestionamento implícito).

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos 
do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 148.

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Edgard Saeger 

1 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.



Filho contra acórdão que negou provimento a apelo por si interposto,  mantendo a 
sentença  atacada  e  majorando  os  honorários  sucumbenciais  ao  montante  de  R$ 
1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme teor do art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC.

Inconformado com  o  provimento  judicial  em  apreço,  o  polo 
embargante opôs recurso de integração, argumentando a existência de erro material 
no acórdão, face à inaplicabilidade,  in casu, da regra de arbitramento de honorários 
recursais, sob pena de ofensa as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da 
norma revogada, bem assim prequestionando os arts. 14 e 85, § 11, do CPC/2015.

É o relatório que se revela essencial. Voto.

Compulsando  os  autos,  penso  que  o  recurso  não  deve  ser 
acolhido, vez que não se destina a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro 
material na decisão atacada, mas rediscutir matéria, o que é impossível na via estreita 
dos embargos de declaração. A esse respeito, o art. 1.022, do CPC, preceitua:

Art.  1.022.   Cabem  embargos  de  declaração  contra  qualquer 
decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.  Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de 
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência 
aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

À luz de tal raciocínio, não se detecta defeito a ser integrado no 
acórdão  atacado,  porquanto  a  lide  fora  dirimida  com  a  devida  fundamentação, 
atentando ao direito intertemporal, assim como ao isolamento dos atos processuais, 
bem aplicando o diploma revogado quanto aos pressupostos de admissibilidade do 
recurso, aferidos à luz do direito vigente à época da publicação da decisão apelada, e, 
igualmente, o CPC/2015, naquilo que atine às regras de julgamento do recurso e aos 
seus efeitos, dentre tais os honorários recursais, não incidindo em erro material.

Com efeito, essencial destacar que a majoração dos honorários 
sucumbenciais em sede recursal decorre não da propositura da insurgência, mas do 
seu julgamento,  fase essa que não confunde com aquela que se inicia quando da 
publicação do  decisum recorrido, pelo preceito do isolamento dos atos processuais. 
Desta feita, ainda que o direito de recorrer tenha se concretizado na vigência do CPC 



anterior,  de  1973,  as  regras  de  julgamento  a  serem  observadas  devem  ser  as  do 
CPC/2015, caso julgado o feito posteriormente a 17/03/2016, tal como in casu.

Neste sentido, veja-se lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Honorários sucumbenciais em grau de recurso: regra nova do 
CPC/2015  autoriza  a  imposição  dos  honorários  advocatícios 
sucumbenciais  também  no  julgamento  do  recurso,  além 
daqueles  aplicados  na  sentença  (art.  85,  §  11).  A  inovação 
aplica-se  inclusive  aos  processos  em  curso  ao  tempo  da 
entrada em vigor do novo Código.

Os  requisitos  de  aplicação  da  medida  procedimental  se 
prendem  à  situação  do  processo  no  momento  em  que  o 
recurso  deva  ser  julgado.  Não  decorrem  de  um  direito 
adquirido anteriormente. Por outro lado, não se relaciona com 
o  fato  anterior  que  corresponda à  litigância  de  má-fé  ou à 
abusividade  na  propositura  de  recurso  procrastinatório.  A 
justificativa legal  dos novos honorários  é  a  necessidade de 
remunerar o trabalho adicional do advogado na fase recursal 
(NCPC, art. 85, § 11). Por isso, tal como a condenação feita na 
sentença  do  processo  de  conhecimento,  os  honorários 
recursais  são  aplicados  objetivamente,  em  caráter 
remuneratório, e não simplesmente para desestimular recurso 
temerário” (THEODORO JR., Humberto. O direito intertemporal  
e  o  novo  Código  de  Processo  Civil  (com  particular  referência  ao  
processo de conhecimento). Belo Horizonte: TJMG, 2016. p. 27/28).

Neste  particular,  para  além  da  possibilidade  de  fixação  de 
honorários sucumbenciais na demanda em deslinde, tenho que o arbitramento do 
quantum  se deu, igualmente, em total conformidade com a processualística pátria, 
merecendo destaque, consequentemente, excertos da decisão atacada, in verbis:

“[...] Por fim, haja vista a manutenção da sucumbência do recorrente 
nessa etapa recursal, analiso os honorários, segundo artigo 85, § 11, 
do  CPC,  para  o  qual “O tribunal,  ao  julgar  recurso,  majorará  os 
honorários  fixados  anteriormente  levando  em  conta  o  trabalho 
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, 
o disposto nos §§ 2º a 6º,  sendo vedado ao tribunal,  no cômputo 
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, 
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º à fase 
de conhecimento.

Nesse  referido  diapasão,  considerando o  artigo  em menção,  assim 
como a fixação de verba de patrocínio na sentença, no patamar de 
10% (dez por cento)  do  valor  da  causa (R$  200,00),  a  qual  reputo 



ínfima,  passo  a  majorá-la  para  a  alçada  de  R$  1.500,00  (mil  e 
quinhentos  reais),  porquanto  condizente,  inclusive,  com  os 
parágrafos 2º e 8º do artigo 85, do Código de Processo Civil em vigor.

Em  razão  de  todas  as  considerações  tecidas,  nego  provimento  ao 
recurso  apelatório, mantendo  incólumes  os  termos  da  sentença  e 
majorando, apenas, os honorários sucumbenciais, os quais arbitro no 
montante  de  R$  1.500,00  (mil  e  quinhentos  reais),  conforme 
inteligência do art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC”.

Observe-se, pois, que a decisão enfrentou a lide sob todos os 
aspectos, dando-lhe a solução que a jurisprudência desta Corte tem apontado, não 
havendo defeito no julgado, o que desautoriza o acolhimento dos aclaratórios.

Ressalte-se, ademais, que o STJ “tem entendimento pacífico de 
que os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão 
admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o 
seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição)”(STJ - EDcl no MS 10286 / DF – 
Rel. Min. Félix Fischer – S3 – Terceira Seção - DJ 26/06/2006 p. 114).

Outrossim, veja-se a seguinte ementa:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DOS 
VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE 
DA PRETENSÃO. FINALIDADE INCOMPATÍVEL COM A 
NATUREZA DO RECURSO. APLICAÇÃO DO DIREITO À 
ESPÉCIE.  PREQUESTIONAMENTO.  MITIGAÇÃO.  1.  Os 
embargos  de  declaração,  cujos  pressupostos  estão 
relacionados no art. 535 do Código de Processo Civil, visam a 
eliminar  contradição  ou  obscuridade,  ou  suprir  omissão  a 
respeito  de  questão  jurídica  de  especial  relevância  para  o 
desate  da  lide.  Ausentes  essas  hipóteses,  não  há  como 
prosperar irresignação recursal. 2. (...) 3. O reexame de matéria 
já  decidida  com  a  simples  intenção  de  propiciar  efeitos 
infringentes  ao  decisum  impugnado  é  incompatível  com  a 
função integrativa dos embargos declaratórios. 4.  Embargos 
de declaração rejeitados.” (STJ – Edcl  no Resp 592839/RS – 
Min. João Otavio de Noronha T4 – Dj 08/03/2010).

Assim, arremato que, se a decisão envereda por interpretação 
equivocada  ou  que  contraria  os  argumentos  da  recorrente,  não  há  se  falar  em 
omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em acolhimento dos embargos.

Sobre o tema, o STJ decide que “constatado que a insurgência 
da  embargante  não  diz  respeito  a  eventual  vício  de  integração  do  acórdão 



impugnado, mas a interpretação que lhe foi desfavorável, é de rigor a rejeição dos 
aclaratórios.”(STJ - EDcl MS 13692 – Min. Benedito Gonçalves – S1 – DJe 15/09/2009).

Nesses termos, voto pela rejeição dos embargos de declaração.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, rejeitar os embargos,  nos 
termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca 
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho.

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

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 28 de junho de 2016.

João Pessoa, 30 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


