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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO.
ACÓRDÃO QUE NÃO APRESENTA PROPOSIÇÕES
INCONCILIÁVEIS  ENTRE  SI.  NÃO  INCIDÊNCIA
DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade,  contradição ou omissão,
ou,  ainda,  para  corrigir  erro  material,  não  se
prestando  ao  reexame  do  julgado  e  não  existindo
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.
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ACORDA a Quarta Câmara Cível  do Tribunal

de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  os  embargos  de
declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO, fls.
130/132, opostos por  Gilmara Maria Lopes Brasileiro e outras contra o acórdão de
fls. 123/128, que proveu parcialmente o Apelo interposto pelo Município de Piancó,
apenas  para  fazer  incidir,  sobre  o  salário  de  dezembro  de  2012,  os  descontos
previdenciários devidos.

Em suas razões, as recorrentes sustentam a existência
de  contradição  no  acórdão  embargado,  sob  o  argumento  de  não  ter  havido
condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios recursais,
conforme previsão do art. 85, §1º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões, fls. 159/143, postulando a rejeição dos
embargos declaratórios.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De início, é oportuno esclarecer que, nos moldes dos
incisos  I,  II  e  III,  do  art.  1.022,  do  Código  de  Processo  Civil,  os  embargos  de
declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
para  suprir  omissão  de  ponto  ou  questão  sobre  o  qual  o  juiz,  de  ofício  ou  a
requerimento, devia se pronunciar, ou, ainda, para corrigir erro material.

A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
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judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou  qualitativamente,  por  um
pronunciamento complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.

Na hipótese vertente,  em que pese a argumentação
das recorrentes, não se vislumbra a contradição apontada, tendo em vista a questão
referente à condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios
recursais não se encontrar contraditória com a motivação apresentada, é dizer, não se
observa, no acórdão embargado, proposições inconciliáveis entre si no que se refere à
matéria objeto dos aclaratórios, conforme se observa do seguinte excerto, fl. 127:

Por  fim,  entendo  não  ser  caso  de  aplicação  do
enunciado no §11, do art. 85 do Código de Processo
Civil, tendo em vista o  quantum fixado em primeiro
grau a título de honorários está em sintonia com os
critérios  previstos  nos  §§  2º  e  3º,  sobretudo  se
considerada a pouca complexidade da causa.

Diante  dessas  considerações,  observa-se  que  o
acórdão hostilizado  foi  nítido  e  objetivo,  inexistindo o  vício  apontado pela  parte
recorrente,  tendo  referido  decisum apenas  acolhido  posicionamento  diverso  do
sustentado pelas partes inconformadas.

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento  o  Desembargador  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
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Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 10 de maio de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                        Desembargador
                             Relator
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