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A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001788-97.2013.815.0261
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
EMBARGANTE :Celiana Galdino e outros
ADVOGADO :Damião Guimarães Leite (OAB/PB 13.293)
EMBARGADO : Município de Piancó
ADVOGADO :José Marcilio Batista (OAB/PB 8.535) 

PROCESSUAL  CIVIL –  Embargos
declaratórios contra acórdão que apreciou
Reexame  Necessário  –  Alegação  de
omissão  quanto  à  fixação  de  honorários
sucumbenciais  recursais –  Descabimento
em  sede  de  Reexame  Necessário  –
Rejeição.

-  Os  embargos  declaratórios  têm  por
escopo solicitar  do julgador que esclareça
obscuridade, elimine contradições ou supra
omissões, acaso existentes na decisão.

− “A sucumbência recursal, prevista no art.
85  do  Novo  Código  de  Processo  Civil,
possui  requisitos cumulativos,  expressos no
caput do mencionado dispositivo legal, para
a sua fixação. São eles:

− a) a existência de um recurso voluntário:
a  sucumbência  recursal  não  se  aplica  ao
julgamento do reexame necessário, uma vez
que  não  existe  trabalho  adicional  dos
advogados,  sendo  restrita  aos  casos  de
recurso voluntário de qualquer das partes.”
(WAMBIER,  DIDIER  JR.,  TALAMINI  e
DANTAS, 2016).
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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,  rejeitar  os
embargos  declaratórios,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  de  súmula  de
julgamento de folha retro. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  embargos  de  declaração
opostos  por  CELIANA GALDINO E OUTROS em face do  MUNICÍPIO DE
PIANCÓ,  inconformada  com  a  ausência  de  majoração  dos  honorários
sucumbenciais, a teor do artigo 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil,
no julgamento do Reexame Necessário – acórdão às fls. 91/97.

Devidamente intimada, a parte embargada
não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (fl. 110).

É o que basta relatar.

V O T O 

“Ab initio”,  antes de se enfrentar o âmago
dos  presentes  embargos,  faz-se  mister  a  digressão  acerca  de  seus
pressupostos de admissibilidade específicos.

Segundo o preceito normativo do art. 1.022
do Código de Processo Civil, o recurso de Embargos de Declaração é cabível
quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade (dúvida), contradição
ou omissão. Veja-se:

“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”.

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”.
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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”. 

No  caso  “sub  examine”,  conforme  fora
relatado,  a  embargante  alega  ausência  de  majoração  dos  honorários
sucumbenciais fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Novo Código
de Processo Civil, no julgamento do Reexame Necessário – acórdão às fls.
91/97.

Adianto não assistir razão à recorrente.

É  que,  na  hipótese  dos  autos,  inexistiu
julgamento de recurso voluntário, visto que a apelação cível interposta pelo
ente público, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade referente à
tempestividade, não foi recebido pelo juízo “a quo”. (fl. 75), de modo que a
decisão embargada apreciou,  tão somente,  o Reexame Necessário,  sendo
certo que o disposto no art. 85, §11º, do CPC/2015 não se aplica ao presente
caso. 

Para  melhor  compreensão,  eis  a  regra
processual mencionada:

Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. 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
para a fase de conhecimento. (grifei).

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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Acerca  da  matéria,  eis  a  lição  de
WAMBIER, DIDIER JR., TALAMINI e DANTAS, 2016:

“A sucumbência recursal, prevista no art. 85 do
Novo Código de Processo Civil, possui requisitos
cumulativos,  expressos no caput do mencionado
dispositivo legal, para a sua fixação. São eles:

a)  a  existência  de  um  recurso  voluntário:  a
sucumbência  recursal  não  se  aplica  ao
julgamento do reexame necessário, uma vez
que não existe trabalho adicional dos advogados,
sendo restrita aos casos de recurso voluntário de
qualquer das partes.” (grifei).

Destarte,  a  decisão  objurgada  teceu
suficientes  considerações  acerca  dos  motivos  que  ensejaram  o
desprovimento do Reexame Necessário,  mantendo a sentença de primeiro
grau. 

Pelo  exposto,  inexistindo  vício  a  ser
corrigido no corpo do aresto embargado,  torna-se imperiosa a  REJEIÇÃO
dos embargos declaratórios.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln  da  Cunha  Ramos,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho.  

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Francisco Antônio de Sarmento Vieira, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 20 de junho de 2017.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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