
Embargos de Declaração nº  0000028-96.1992.815.0731

  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 0000028-96.1992.815.0731
RELATOR   : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
EMBARGANTE(S) : Francisco Xavier Monteiro da França
ADVOGADO  : Wagner Lisboa de Sousa e outro (OAB/PB 16.976) 
EMBARGADO     : Banco Santander Brasil S/A
ADVOGADOS     : Celso Marcon  (OAB/PB 10.990-A) e Cristiano Jatoba de

Almeida  (OAB/PB 16.235-B) 

PROCESSUAL  CIVIL  –  Embargos  de
declaração  em  apelação  cível  –  Ausência
de  omissão,  obscuridade,  contradição  ou
premissa  fática  equivocada  no  julgado  –
Tese  jurídica  inequivocamente  discutida  –
Propósito  de  rediscussão  da  matéria  –
Rejeição dos embargos.

– Depreendendo-se dos embargos que,  a
título de suprir alegado vício de adoção de
premissa  fática  equivocada,  pretende  o
embargante,  na  realidade,  o  reexame  da
causa,  não  havendo  qualquer  vício  a  ser
corrigido, há de se rejeitar os embargos de
declaração.

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. 
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R E L A T Ó R I O

FRANCISCO  XAVIER  MONTEIRO  DA
FRANÇA interpôs embargos de declaração (fls. 878/883), em face do BANCO
SANTANDER BRASIL S/A, irresignado com os termos do acórdão proferido
por esta Egrégia  Segunda Câmara Cível  (fls.  867/876), que,  nos autos  da
ação  de  execução  de  título  extrajudicial,  manteve  a  sentença  que  julgou
extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do abandono de causa
pelo autor/embargado, tendo majorado os honorários advocatícios com base
na legislação processual civil anterior. 

Ante o propósito de efeito modificativo aos
embargos,  intimou-se  a  parte  embargada,  todavia,  esta  não  apresentou
manifestação (fl. 886).

É o que basta a relatar. 

                                                      V O T O 

Aprioristicamente,  é  de  se  frisar  que  o
embargante teve o seu apelo provido, o qual visava a correção da sentença
no que tange ao arbitramento da verba honorária sucumbencial, a que fora
condenada a instituição bancária exequente, em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Mister  consignar  que  a  sentença  foi
publicada  em  20  de  fevereiro  de  2014,  ou  seja,  quando  ainda  vigente  o
anterior CPC. A apelação fora interposta em 07 de março de 2014.

Aduz  nos  embargos  de  declaração  que
quando o acórdão hostilizado majorou a verba honorária advocatícia que lhe é
devida, negou vigência ao Novo CPC, uma vez que se fulcrou em dipositivo
do  CPC  de  1973.  Também  defende  omissão  na  fixação  dos  honorários
recursais.

Não assiste razão ao embargante.

Em  relação  aos  honorários  recursais,
cabível  transcrever  o disposto no Enunciado administrativo nº  07,  do STJ.
Veja-se:

Enunciado 7.  Somente nos recursos interpostos
contra  decisão  publicada  a  partir  de  18  de
março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários  sucumbenciais  recursais, na  forma
do art. 85, § 11, do novo CPC.
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Como a sentença for a publicada em 20 de
fevereiro de 2014 (fl. 786), muito antes de 18 de março de 2016, não há que
se falar  em omissão quanto ao arbitramento de honorários  sucumbenciais
recursais.

Quanto  à  alegada  adoção  de  premissa
fática  equivocada,  ao  argumento  de  que  o  acórdão  hostilizado  majorou  a
verba  honorária  advocatícia  que lhe  é  devida,  negando vigência  ao  Novo
CPC, uma vez que se fulcrou em dipositivo do CPC de 1973, percebe-se que
a pretensão do embargante é de rediscussão da matéria, visto que a decisão
embargada  teceu  suficientes  considerações  acerca  dos  motivos  para  a
aplicação do art. 20, parágrafo 4º, do CPC/1973.

Atestando  tal  assertiva,  para  que  não
pairem  quaisquer  dúvidas,  passa-se  a  transcrever  a  ementa  do  acórdão
hostilizado, a qual certamente evidenciará que a prestação jurisdicional fora
ao todo esgotada, sem deixar lacunas:

PROCESSUAL  CIVIL  –  Apelações  Cíveis  –  Ação  de
execução de título extrajudicial – Abandono da causa pelo
autor – Extinção do processo sem resolução do mérito –
Controvérsia  analisada nos moldes  da Lei  nº  5.869/73  –
Irretroatividade  da  Lei  Processual  –  Atos  processuais
praticados sob a égide da legislação anterior não podem
sofrer efeitos em virtude do advento da nova lei – Teoria do
isolamento – Abandono da causa – Art. 267, IIII, do antigo
CPC – Intimação do autor – Inércia por mais de 30 (trinta)
dias – Intimação pessoal – Art. 267, §1º, do CPC – Prazo
de 48 (quarenta e oito) horas transcorridos “in albis”  –
Ausência  de impulso  processual  –  Abandono da  causa  –
Configuração – Requerimento do réu – Súmula 240 do STJ
–  Extinção  do  processo  sem  julgamento  do  mérito  –
Cabimento – Precedentes do STJ e do TJPB – Honorários
advocatícios – Fixação em desarmonia com o grau de zelo
do  advogado  do  executado,  o  lugar  da  prestação,  a
natureza e importância da execução, bem como o trabalho
e o tempo exigido para o serviço – Majoração – Cabimento
–  Desprovimento  do  segundo  apelo  e  provimento  do
primeiro.
—  Art. 14 da Lei nº 13.105/2015 (novo CPC): “a norma

processual não retroagirá e será aplicável  imediatamente
aos  processos  em curso,  respeitados  os  atos  processuais
praticados  e  as  situações  jurídicas  consolidadas  sob  a
vigência da norma revogada”.
—  A lei processual civil tem aplicação imediata, ou seja,

produz efeitos imediatos, contudo, nos termos da teoria do
isolamento, a lei nova somente deve atingir os atos ainda
não iniciados. Assim, os atos processuais praticados sob a
égide da legislação anterior não podem sofrer efeitos em
virtude  do  advento  de  nova  lei,  sob  pena  de  gerar
insegurança jurídica. 
—  Nos termos do Código de Processo Civil de 1973, a

extinção  do  processo  e  o  consequente  arquivamento  dos

3



Embargos de Declaração nº  0000028-96.1992.815.0731

autos  era  de  rigor  quando  o  autor  da  ação,  por  não
promover  os  atos  e  diligências  que  lhe  competia,
abandonava  a  causa  por  mais  de  30  (trinta)  dias,  e,
intimado pessoalmente, não supria a omissão em quarenta
e oito horas.
—  Tendo sido formada a relação processual, nos termos

da Súmula 240 do STJ, para que seja decretada a extinção
do  processo  por  abandono  da  causa,  é  necessário  o
requerimento  da  parte  contrária,  o  que  se  observa  nos
autos, porquanto, acertada a extinção do feito.
—   A  sentença  tendo  sido  proferida  quando
vigente o anterior CPC, sob a mesma legislação
deve ser revista, sob pena de gerar insegurança
jurídica. Nesse diapasão, frisa-se que o parágrafo 4º, do
artigo 20, preceituava que nas execuções, embargadas ou
não,  os  honorários  deveriam  ser  fixados  consoante
apreciação  equitativa  do  juiz,  atendidas  as  normas  das
alíneas a, b e c do parágrafo 3º, do mesmo artigo.
—  Em atenção ao grau de zelo do profissional, o lugar da

prestação, a natureza e importância da causa (execução de
R$ 1.425.923,30 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco
mil, novecentos e vinte e três reais e trinta centavos)), bem
como o trabalho e o tempo exigido para o serviço (a ação
tramita há mais de duas décadas, tendo sido proposta desde
1992), cabível a majoração dos honorários advocatícios ao
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).  (grifei).

Restou consignado no acórdão embargado
que, se a sentença foi proferida quando vigente o anterior CPC, sob a mesma
legislação há de ser revisada, sob pena de gerar insegurança jurídica.

Nesse  diapasão,  revisou-se  se
corretamente  fora  aplicado  o  disposto  no  parágrafo  4º,  do  artigo  20,  no
CPC/1973, o qual preceituava que nas execuções, embargadas ou não, os
honorários  deveriam  ser  fixados  consoante  apreciação  equitativa  do  juiz,
atendidas as normas das alíneas a, b e c, do parágrafo 3º, do mesmo artigo. 

Nesse  mesmo  sentido,  tem  julgado  os
Tribunais do país. Veja-se:

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
RECONHECIMENTO  DO  PEDIDO  PELO
EMBARGADO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO.  CRITÉRIOS.  ART.  20,  §§  3º  E  4º,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  DE  1973
(APRECIAÇÃO POR EQUIDADE). 
- Nas causas em que não houver condenação, a fixação
dos  honorários  advocatícios  por  apreciação equitativa
(CPC/73,  art.  20,  §  4º)  deve  atender  aos  critérios
estabelecidos nas alíneas do § 3º do art. 20, de modo a
remunerar  adequadamente  o  trabalho  desempenhado
pelo  causídico.  (TJMG  -  Apelação  Cível
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1.0024.12.131292-0/001, Relator(a): Des.(a) Washington
Ferreira  ,  1ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
18/08/2016, publicação da súmula em 23/08/2016).

E,

EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  -  HONORÁRIOS  DE
SUCUMBÊNCIA - ART. 20, §4º, CPC/73 - CRITÉRIO
DE FIXAÇÃO - EQUIDADE. 1. Nas causas em que for
vencida a Fazenda Pública ou não houver condenação,
os  honorários  de  sucumbência  devem  ser  fixados
consoante apreciação equitativa do julgador, observado
o disposto nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do § 3º do art. 20 do
CPC/73.  2.  Não  demonstrado  excesso  dos  valores
fixados no juízo de origem, deve a verba ser mantida, a
fim de remunerar adequadamente os serviços prestados
pelos  patronos  do  embargado,  sem  onerar
excessivamente os cofres públicos.  (TJMG -  Apelação
Cível   1.0702.12.024073-5/001,  Relator(a):  Des.(a)
Edilson Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
09/08/2016,  publicação  da  súmula  em  23/08/2016).
(grifei).

Ainda,

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO  CELEBRADO  POR
MEIO  ELETRÔNICO.  FRAUDE.  COMPROVAÇÃO.
FATO  IMPEDITIVO  DO  DIREITO  DO  AUTOR.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  CRITÉRIOS  PARA  FIXAÇÃO.
ART.  20,  §§  3º  E  4º,  DO  CPC.  MAJORAÇÃO.
POSSIBILIDADE. I - É ônus do réu a prova dos fatos
extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 333,
inciso II, do CPC/73. II - Comprovada a existência de
fato  impeditivo,  a  improcedência  do  pedido  autoral  é
medida  que  se  impõe.  III  -  Nas  causas  em  que  não
houver condenação, como  no caso do acolhimento dos
embargos  à  execução,  os  honorários  advocatícios
devem ser fixados consoante apreciação equitativa do
juiz,  nos  termos  do  §  4º,  do  art.  20  do  Código  de
Processo  Civil,  observados  os  parâmetros  qualitativos
das alíneas "a", "b" e "c", do § 3º do mesmo artigo. IV
-  Devem  ser  majorados  os  honorários  advocatícios
quando  estes  forem  aviltantes  em  face  dos  serviços
prestados pelo procurador da parte.  (TJMG -  Apelação
Cível   1.0245.12.027658-0/002,  Relator(a):  Des.(a)
Vicente  de  Oliveira  Silva  ,  10ª  CÂMARA  CÍVEL,
julgamento  em 09/08/2016,  publicação da  súmula  em
26/08/2016). (grifei).

Por fim,

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL -
ALONGAMENTO/PRORROGAÇÃO  DA  DÍVIDA  -
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REQUISITOS  AUSENTES  -  CAPITALIZAÇÃO  DE
JUROS  -  POSSIBILIDADE  -  VALOR  DA  CAUSA  -
POSSIBILIDADE  DE  MODIFICAÇÃO  DE  OFÍCIO
PELO  JUIZ  -  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS
ARBITRADOS  CONFORME  DISPOSTO  NO
ARTIGO 20, § 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL ANTERIOR. Para o deferimento do alongamento
da dívida, contraída através de crédito rural, incumbe ao
autor/embargante demonstrar que foram preenchidos os
requisitos  previstos  no  Manual  de  Crédito  Rural,
expedido pelo Banco Central.  Ausentes ditos requisitos
deve-se indeferir a prorrogação da dívida. O Decreto-Lei
nº  167/67  autoriza  expressamente  a  capitalização  de
juros da Cédula de Crédito Rural. No mesmo sentido, o
enunciado da  Súmula  nº  93  do  STJ.  Por  se  tratar  de
matéria de ordem pública, é possível a modificação, de
ofício, pelo juiz, do valor da causa. No caso, dos autos,
devem ser arbitrados os honorários conforme dispõe o
artigo transcrito acima, vez que trata-se de causa que
não  houve  condenação,  com  necessária  apreciação
equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b
e  c  do  parágrafo  §3º,  do  Código  de  Processo  Civil
anterior.  (TJMG -  Apelação Cível  1.0694.11.002319-
9/001,  Relator(a):  Des.(a) Newton Teixeira  Carvalho ,
13ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  11/08/2016,
publicação da súmula em 24/08/2016). (grifei).

Pelo exposto, não havendo qualquer 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.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln  da  Cunha  Ramos,  o  Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa,  juiz
convocado,  com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho  e  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

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

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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