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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0047240-51.2013.815.2001
RELATOR :Aluízio Bezerra Filho, Juiz convocado para substituir
o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
EMBARGANTE :Gilmar Antonio de Oliveira
ADVOGADO :Carlos Alberto Pinto Mangueira (OAB/PB 6.003)
EMBARGADO :Estado  da  Paraíba,  rep.  por  sua  Procuradora
Daniele Cristina C. T. de Albuquerque 

PROCESSUAL  CIVIL  — Embargos  de
declaração  — Omissão  — Diferenças
salariais  por  desvio  de  função   —
Inexistência  — Rediscussão da matéria —
Efeitos modificativos — Pretensão de novo
julgamento  —  Exclusivo  propósito  de
prequestionamento — Rejeição  — Fixação
de honorários  sucumbenciais  recursais —
Pronunciamento  judicial  incompleto  —
Existência   — Efeito  infringente    —
Sentença  ilíquida  — Definição  de
percentual  – Após liquidação da sentença
— Art. 85, §§ 3º e 4º, II c/c Art. 86, caput, do
CPC — Embargos parcialmente acolhidos.

— Os  embargos  declaratórios  têm  por
escopo solicitar  do julgador que esclareça
obscuridade, elimine contradições ou supra
omissões, acaso existentes na decisão.
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—  Constatada  a  omissão  apontada
no  acórdão,  de  rigor  o  acolhimento
dos embargos de declaração. 

— Fundamentando  o  “decisum”  de  forma
clara  e  suficiente,  não  está  o  magistrado
obrigado  a  se  pronunciar  sobre  todas  as
teses e dispositivos legais suscitados pelo
recorrente.

— A pretensão  de  novo  julgamento  não
pode  ser  objeto  de  análise  em  sede  de
embargos  de  declaração,  visto  que  este
serve  unicamente  para  clarear,  eliminar
contradições,  dúvidas  e  omissões
existentes no julgado.

— “Admite-se,  no  âmbito  do  recurso
especial, o prequestionamento implícito da
matéria,  não  sendo  necessário  que  o
Tribunal a quo faça menção expressa aos
dispositivos  de  lei  indicados  pelo
recorrente,  bastando  que  realize  juízo  de
valor  sobre  o  conteúdo  normativo  dos
preceitos  legais  suscitados  no  apelo.”
(REsp 1314163/GO)

— Sendo  ilíquida  a  sentença  proferida
contra  a  fazenda  pública,  os  honorários
advocatícios devem ser arbitrados somente
após  a  liquidação  do  título  judicial,  nos
termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos de embargos de declaração em que figuram como partes  as acima
mencionadas.

A C O R D  A M,  na  Segunda  Câmara
Cível  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  acolher
parcialmente os embargos declaratórios, com efeito integrativo, nos termos do
voto do relator e de súmula de julgamento retro. 

R E L A T Ó R I O
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Trata-se  de  embargos  de  declaração
opostos por GILMAR ANTÔNIO DE OLIVEIRA, contra os termos do acórdão
de fls. 127/140, o qual deu provimento parcial ao reexame necessário e ao
recurso apelatório interposto em face do ESTADO DA PARAÍBA.

Em  suas  razões  recursais,  aduz  que  o
acórdão fora omisso nos seguintes pontos: a) quanto à negativa ao direito a
diferenças  salariais  por  desvio  de  função;  b)  no  tocante  dos  honorários
advocatícios (fls. 142/152).

Devidamente intimada, a parte embargada
não apresentou contrarrazões, conforme certidão de fl. 166.

É o que basta relatar.

V O T O 

Aprioristicamente,  é  de  se  frisar  que  os
embargos declaratórios se prestam a expungir obscuridade, contradição ou
omissão de decisão judicial prolatada, independente da sua espécie, órgão de
que  emane  e  grau  de  jurisdição  onde  tenha  origem,  desde  que  estejam
presentes os requisitos previstos na lei.

A obscuridade  é  o  defeito  consistente  na
difícil  compreensão do texto da sentença. A dúvida é o estado de incerteza
que resulta da obscuridade. A contradição é a afirmação conflitante, quer na
fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão. A omissão ocorre
quando  a  sentença  há  de  ser  complementada  para  resolver  questão  não
resolvida no “decisum”.

A doutrina pátria não diverge da orientação
legal.  Por  todos,  confira-se  o magistério  dos  insignes mestres  NELSON e
ROSA NERY1:

“Os  Embargos  de  Declaração  têm  a  finalidade  de
completar  a  decisão  omissão  ou,  ainda,  de  clareá-la,
dissipando  obscuridades  ou  contradições.  Não  têm
caráter  substitutivo  da  decisão  embargada,  mas  sim
integrativo ou aclareatório. Como regra não tem caráter
substitutivo, modificador ou infringente do julgado”. 

Faz necessário ressaltar, por oportuno, que,
em face da imposição estabelecida nos arts.  102,  III,  e  105,  III,  da Carta
Magna,  admite-se,  para  efeito  de  prequestionamento,  a  utilização  de
embargos  declaratórios,  com  a  finalidade  de  provocar  a  manifestação

1 In Código de Processo Civil Comentando e Legislação Processual Extravagante em Vigor. Revista
dos Tribunais. 6 ed., revista e atualizada de acordo com as Leis 10.352 e 10.358.
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expressa do órgão jurisdicional a respeito da questão legal ou constitucional
controvertida. 

Frise-se,  entretanto,  que  para  que
determinada  questão  seja  considerada  prequestionada,  conforme
entendimento  sedimentado  tanto  no  STF  quanto  no  STJ,  não  se  faz
necessário que o julgador mencione expressamente os artigos de lei ou da
Constituição Federal  referidos pelas partes.  O que se exige é que o tema
jurídico  tenha  sido  discutido  e  decidido,  com  a  consequente  solução  da
controvérsia. 

Sobre  o  tema,  ensina  o  MINISTRO LUIS
FELIPE  SALOMÃO  que  “basta  que  o  órgão  julgador  decline  as  razões
jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de
modo específico a determinados preceitos legais”2.

Nesse  sentido,  eis  o  seguinte  julgado  do
Supremo Tribunal Federal: 

"EM ENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO  EXPLÍCITO DA MATÉ-
RIA CONSTITUCIONAL - ALEGAÇÃO DE OFENSA À
CONSTITUIÇÃO QUE SE CONFIGUROU,  ORIGINA-
RIAMENTE, NO PRÓPRIO ACÓRDÃO RECORRIDO -
IMPRESCINDIBILIDADE DA OPOSIÇÃO DE EMBAR-
GOS DECLARATÓRIOS - RECURSO IMPROVIDO. - A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal continua
a exigir, como pressuposto necessário à adequada inter-
posição do recurso extraordinário, que o acórdão recor-
rido tenha efetivamente examinado, de modo explícito,
a controvérsia constitucional. -  Na hipótese em que a
alegada  situação  de  litigiosidade  constitucional  tenha
surgido, originariamente, no próprio acórdão recorrido,
é  imprescindível  a  oposição  dos  pertinentes  embargos
declaratórios,  para  que  o  tema  constitucional  seja  ex-
pressamente enfrentado pelo Tribunal de origem. Prece-
dentes.
(AI 254903 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, julgado em 27/06/2000, DJ 09-03-2001
PP-00103 EMENT VOL-02022-02 PP-00305)” (grifei) 

Na mesma linha,  enveredam as  decisões
do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  HIPÓTESE  DE  RENÚNCIA  AO
DIREITO  EM  QUE  SE  FUNDA  A  AÇÃO  DE
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  FISCAL.  ART.  535  DO
CPC.  PREQUESTIONAMENTO  IMPLÍCITO.

2REsp 1188683/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
15/03/2011, DJe 22/03/2011
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VIOLAÇÃO.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.  NULIDADE  DO  ACÓRDÃO.  RETORNO
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1.  A Corte  Especial  deste  tribunal  entende  não  ser
necessária a menção explícita aos dispositivos legais no
texto  do  acórdão  recorrido  para  que  seja  atendido  o
requisito de prequestionamento.
2.  A  teor  da  jurisprudência  desta  Corte,  somente  a
existência  de  omissão  relevante  à  solução  da
controvérsia,  não  sanada  pelo  acórdão  recorrido,
caracteriza a violação do art. 535, II, do CPC.
(...)
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1376909/PE, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013,
DJe 09/10/2013)” (grifei)

Ainda:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  RESPONSABILIDADE
CIVIL. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO
MORAL.  PREQUESTIONAMENTO  IMPLÍCITO.
POSSIBILIDADE.  VALOR  DA  REPARAÇÃO.
CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. CONTROLE PELO STJ.
POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM.
1.-  Para  que  um  determinado  tema seja  considerado
prequestionado, mais que a expressa menção à norma
federal, faz-se necessário que a questão jurídica tenha
sido discutida e decidida pelo Tribunal a quo, mediante
o acolhimento ou a rejeição da pretensão deduzida.
2.-  Inexistindo  critérios  determinados  e  fixos  para  a
quantificação  do  dano  moral,  recomendável  que  o
arbitramento  seja  feito  com moderação,  atendendo  às
peculiaridades do caso concreto, o que, na espécie, não
ocorreu,  distanciando-se  o  quantum  arbitrado  da
razoabilidade,  justificando-se  a  sua  redução  de  R$
50.000,00 para R$ 10.000,00.
3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg  no  REsp  1383211/SC,  Rel.  Ministro  SIDNEI
BENETI,  TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013,
DJe 08/10/2013)

Igualmente, esta Egrégia Segunda Câmara
Cível já decidiu:

“EMENTA  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO  E  OMISSÃO.  VÍCIOS  NÃO
CARACTERIZADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DA  MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.  DESNECESSIDADE  DE
EXPOSIÇÃO  LITERAL  DOS  DISPOSITIVOS
INVOCADOS.  EMBARGOS  REJEITADOS.  -  Os
embargos de declaração constituem o meio processual
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idôneo  para  sanar  omissões,  retificar  contradições  e
esclarecer obscuridades no corpo do julgado fustigado.
Estando ausentes os vícios que possam afetar a decisão
em  si  ou  sua  inequívoca  compreensão,  impõe-se  a
rejeição dos declaratórios.  -  0 prequestionamento não
reclama que o preceito legal invocado pelo recorrente
tenha  sido  explicitamente  referido  pelo  acórdão,  mas
que este tenha versado inequivocamente a matéria nele
contida.  -  Rejeição  dos  declaratórios.
TJPB - Acórdão do processo nº 03320110039089001 -
Órgão (2ª CÂMARA CÍVEL) - Relator DES. MARCOS
CAVALCANTI  DE  ALBUQUERQUE  -  j.  Em
09/05/2013” (grifei)

Em verdade, verifica-se que os argumentos
lançados  pelo  embargante  têm  como  objetivo  precípuo,  neste  ponto,  a
reforma  do  julgado,  para  que  se  produza  outro  de  acordo  com  o  seu
entendimento,  ocorrendo apenas  a  rediscussão da  matéria.  O acórdão foi
proferido conforme as alegações e provas existentes nos autos e suficientes
para o julgamento, especificando os fundamentos fático-jurídicos, sendo estes
apenas contrários às argumentações recursais. 

Desse  modo,  malgrado  a  irresignação  da
insurreta, o acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado e
motivado,  inexistindo  qualquer  obscuridade,  contradição  ou  omissão  a  ser
sanada,  sempre  ressaltando  o  fato  de  não  serem  os  embargos  de
declaração  servíveis  para  adequar  uma  decisão  ao  entendimento  do
embargante ou rediscutir matéria objeto de julgamento, como pretende a
ora embargante. Confira-se:

ADMINISTRATIVO  – Reexame necessário e  apelações
cíveis  –  Ação  de  obrigação  de  fazer  c/c  cobrança  –
Procedência parcial -  Servidor temporário – Pretensão
à percepção da diferença entre  os  valores  percebidos
mensalmente  e  os  vencimentos  de  servidor  efetivo  -
Impossibilidade – Inocorrência de desvio de função -
Autor  não  investido  em  cargo  público  -  Vedação  ao
Poder  Judiciário  de  estender  vantagens  a  servidores
públicos  -  Incidência  da  Súmula  Vinculante  nº  37
Impertinência do pleito - Reforma da sentença quanto a
este  ponto  –  FGTS  -   Contrato  nulo  –  Direito  à
percepção  -  Prazo  prescricional  –  Novo  entendimento
exarado  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  -  Prescrição
quinquenal,  com modulação dos  efeitos  do  “decisum”
para serem prospectivos ao julgamento – Prazo iniciado
antes  da  decisão  prolatada  pelo  STF  –  Prescrição
trintenária – Não consumação – Reforma do deciusm a
quo - Provimento parcial dos recursos. 

- Quando há desvio de função de servidor investido em
cargo  público,  independentemente  da  forma  de
provimento, efetivo ou em comissão, é devida a diferença
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salarial  correspondente  à  função  efetivamente
desempenhada. Contudo, não há como aplicar o referido
entendimento, ante a ausência de similitude fática, nos
casos de contratação temporária, em face da ausência de
nomeação para cargo público.

- Os  servidores  temporários  não  têm  direito  à
equiparação salarial com os ocupantes de cargo efetivo,
ainda que exerçam a mesma função. 

- Não há como albergar a pretensão manejada, eis que
“não  cabe  ao  Poder  Judiciário,  que  não  tem  função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos
sob o fundamento de isonomia.” (Súmula Vinculante nº
37)

- A respeito dos direitos dos servidores contratados pela
Administração Pública sem observância ao art. 37, II, da
Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, após
reconhecer a repercussão geral da matéria, decidiu que
tais servidores fazem jus ao percebimento dos salários
referentes  aos  dias  efetivamente  trabalhados  e  ao
depósito do FGTS.

- “Verifica-se na decisão do ARE 709212/DF que para os
casos em que a prescrição trintenária já estava em curso,
essa deve ser respeitada, contados até cinco anos depois
da publicação do julgado, sendo o termo ad quem aquele
que  se  implementar  primeiro,  para  os  prazos
prescricionais iniciados após a decisão a prescrição será
a  quinquenária,  nos  termos  do  art.  7º,  XXIX,  da
Constituição Federal. Diante do exposto, não há dúvidas
que a prescrição aplicável ao caso ainda é a trintenária,
eis que a admissão da autora se deu em 2006, quando
teve início a contagem do prazo”3.

Feitas  essas  considerações,  não  há
dúvidas  de  que inexiste  omissão quanto  ao desvio  de  função no acórdão
mencionado.

Por  outro  lado,  merece  agasalho  as
alegações  do  embargante  quanto  à  omissão  do  acórdão  acerca  dos
honorários advocatícios.

Analisando a peça recursal, percebe-se que
não foram fixados os devidos honorários de forma correta.

De  fato,  conforme  alegado  pelo
embargante,  importa  observar  a  incorreta  aplicação  quanto  à  fixação  dos
honorários recíprocos.

3TRT-1 - RO: 00113040920135010221 RJ, Data de Julgamento: 24/02/2016, Segunda Turma, Data de
Publicação: 31/03/2016
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Pois  bem.  É  cediço  que  uma  das
obrigações do vencido é arcar com os honorários do advogado do vencedor
(art. 85, “caput”, do CPC).

Adotou-se,  desse  modo,  o  princípio  da
sucumbência, que resulta na obrigação do vencido responder por todos os
gastos do processo.

No tocante aos honorários de advogado, o
Código de Processo Civil disciplina essa matéria, estabelecendo, como regra,
que seus limites serão calculados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o
máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da  causa,  devendo  ainda,  serem  observados:  a)  o  grau  de  zelo  do
profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) a natureza e a importância
da causa; d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço (art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC).

Nas causas em que a Fazenda Pública for
parte, a fixação dos honorários observará os critérios acima descritos e ainda
os percentuais previstos nos incisos I a V do § 3º do art. 85 do CPC.

No entanto, o art. 85, § 4º, do CPC prevê
que:

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:
I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser
aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;
II  -  não  sendo  líquida  a  sentença,  a  definição  do
percentual,  nos  termos  previstos  nos  incisos  I  a  V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado; (grifei)

Dessa  forma,  nas  causas  em  que  a
Fazenda Pública for parte, não sendo líquida a sentença, deve a definição do
percentual  dos  honorários  ser  reservada  ao  momento  da  liquidação  da
decisão.

Observa-se também, o disposto no § 14º do
referido dispositivo prevê que “Os honorários constituem direito do advogado e
têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da
legislação  do  trabalho,  sendo  vedada  a  compensação  em  caso  de
sucumbência parcial.” 

Em  face  sucumbência  recíproca,
considerando o erro na condenação dos honorários, deve-se aplicar o art. 86
do CPC.
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Art.  86. Se  cada  litigante  for,  em  parte,  vencedor  e
vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles
as despesas. 

Por  todo  exposto,  ACOLHO
PARCIALMENTE os  embargos  declaratórios,  apenas  no  seu  efeito
integrativo, para sanar a omissão apontada  para, em face da sucumbência
recíproca, e também por ser ilíquida a sentença, determinar que a fixação dos
percentuais das verbas honorárias ocorram com a liquidação do julgado, nos
termos do Art. 85, §§ 3º e 4º, II c/c Art. 86, caput, do CPC.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho  Júnior.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição limitada, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.
Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 17 de abril de 2018.

 Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado - Relator
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