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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000405-50.2014.815.0261.
ORIGEM: 2ª Vara da Comarca de Piancó.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Maria de Lourdes Azevedo.
ADVOGADO: Damião Guimarães Leite (OAB-PB 13.293).
EMBARGADO: Município de Piancó.
ADVOGADO: José Marcílio Batista.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.  INEXISTÊNCIA DA CONTRADIÇÃO
ALEGADA. IMPOSSIBILIDADE  DE REDISCUSSÃO  DA MATÉRIA
ENFRENTADA NO JULGADO. REJEIÇÃO.

A contradição  de  que  trata  o  art.  1.022,  I,  do  CPC/2015,  diz  respeito  a  uma
desconexão lógica entre os fundamentos do Julgado e sua conclusão, isto é, uma
falha  no  encadeamento  de  ideias  que  norteiam  o  julgamento,  não  abarcando  a
contrariedade  vislumbrada  pelo  Embargante  entre  as  razões  de  decidir  e  o
entendimento que considera cabível ao caso.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos
Declaratórios  na  Remessa  Necessária  n.º  0000405-50.2014.815.0261,  em  que
figuram  como  Embargante  Maria  de  Lourdes  Azevedo  e  como  Embargado  o
Município de Piancó.

ACORDAM  os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em
conhecer os Embargos de Declaração e rejeitá-los.

VOTO.

Maria  de  Lourdes  Azevedo opôs  Embargos  de  Declaração contra  o
Acórdão,  f.  86/88,  que  negou  provimento  à  Remessa  Necessária  da  Sentença
prolatada  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  da  Comarca  de  Piancó, nos  autos  da  Ação  de
Cobrança  por  ela  ajuizada  em  desfavor  do  Município  de  Piancó,  que  julgou
procedente o pedido, condenando a Edilidade a pagar à Autora o salário retido do
mês de dezembro de 2012 e o terço constitucional de férias do respectivo ano. 

Em  suas  razões  recursais,  f.  86/88,  alegou  que  o  Acórdão  incorreu  em
contradição  ao  não  observar  o  disposto  na  Legislação  Processual  que  ordena  a
condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais.

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

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  em  decisão  recente,  fixou  os  requisitos
cumulativos  para  arbitramento  de  honorários  advocatícios  recursais  previstos  no



artigo 85, 11, do CPC: a) O recurso deverá desafiar decisão publicada a partir de 18
de  março  de  2016 (enunciado  7  do  STJ);  b)  o  não conhecimento  integral  ou  o
desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; c) A verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no
feito  em  que  interposto  o  recurso;  d)  Não  terem  sido  atingidos  os  limites
estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/151.

A presente demanda aportou nesta instância em sede de Remessa Necessária
de Sentença publicada em 10 de fevereiro de 2015, restando ausente, portanto, um
dos requisitos  necessários a majoração dos honorários recursais,  haja vista  que a
Decisão é anterior a vigência do Novo Código de Processo Civil. 

Ademais, a contradição de que trata o art. 1.022, I, do CPC/2015, diz respeito
a uma desconexão lógica entre os fundamentos do Julgado e sua conclusão, isto é,
uma falha no encadeamento de ideias que norteiam o julgamento, não abarcando a
contrariedade  vislumbrada  pela  Embargante  entre  as  razões  de  decidir  e  o
entendimento que considera cabível ao caso.

Posto isso, conhecido os Aclaratórios, rejeito-os.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 26 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega  Coutinho.  Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Promotor  de  Justiça
convocado Dr. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1 STJ. EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 04/04/17, DJe 08/05/17). 
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