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ACÓRDÃO
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EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
OMISSÃO  EM  RAZÃO  DA  AUSÊNCIA  DE  FIXAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS RECURSAIS, PREVISTOS NO §11,  DO ART. 85, DO CPC/2015.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA
DO NOVO CÓDIGO. INAPLICABILIDADE DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL.
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 7, DO STJ. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO A SER SANADA. REJEIÇÃO.

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. Inteligência do Enunciado Administrativo nº 7, do Superior Tribunal de
Justiça.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos
Declaratórios na Apelação n.° 0006807-29.2011.815.0011,  em que figuram como
partes José de Anchieta Leite Ramos e a Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A.

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.

José de Anchieta Leite Ramos, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro
DPVAT por ele intentada em desfavor da Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A,
opôs  Embargos de Declaração, contra o Acórdão de f. 151/152-v, que rejeitou a
preliminar  de carência  de ação por falta  de interesse de agir  e  de ilegitimidade
passiva,  e,  no  mérito,  deu  provimento  parcial  à  Apelação  por  ele  interposta,
reformando a Sentença de f. 93/96, para julgar parcialmente procedente o pedido e
condenar a Seguradora a pagar-lhe a indenização do Seguro DPVAT no valor de R$
1.350,00, e, considerando a sucumbência recíproca, distribuiu igualmente entre os
litigantes  o  pagamento  das  custas,  observado  o  art.  12,  da  Lei  Federal  n.º
1.060/1950, quanto a ele, por ser beneficiário da gratuidade judiciária, assim como
determinou que fossem compensados os honorários advocatícios, arbitrados em R$
500,00 a cargo de cada parte, ex vi do art. 21, caput, do Código de Processo Civil.



Em suas razões, f. 154/155, alegou que o Acórdão incorreu em omissão
por não haver fixado os honorários advocatícios sucumbenciais recursais, conforme
previsto no §11, do art. 85, do Novo Código de Processo Civil.

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

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

Considerando que,  nos  termos  do art.  14  do novo Código de Processo
Civil,  a  norma processual  não  retroagirá  e  deverá  respeitar  os  atos  processuais
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada1,
as  verbas  sucumbenciais  discutidas  nas  razões  de  recurso  interposto  antes  da
vigência do CPC/2015 devem ser fixadas à luz da disciplina do CPC/1973.

Foi  esse  o  entendimento  adotado  pelo  Pleno  do  Superior  Tribunal  de
Justiça em sessão administrativa realizada para adaptação do seu Regime Interno ao
novo  CPC,  em  que  se  concluiu,  expressamente,  que,  nos  recursos  tempestivos
interpostos com arrimo no CPC/1973, relativos a decisões ou sentenças publicadas
até  17  de  março  de  2016,  não  será  possível  o  arbitramento  de  honorários
sucumbenciais  recursais,  na  forma  do  art.  85,  §11,  do  novo  CPC,  consoante
enunciado  administrativo  n.º  72,  aprovados  na  mesma  sessão  com  o  declarado
objetivo de orientar a comunidade jurídica3.

Em  que  pese  tais  enunciados  não  serem  vinculantes  quanto  aos
julgamentos dos demais tribunais, eles consubstanciam entendimentos que estão em
consonância  com  o  art.  14  do  CPC/2015  e  que  vêm  sendo  aplicados  pela
jurisprudência daquela Corte Superior.

Ilustrativamente:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. 1. Em sessão realizada dia
9/3/2016  (ata  publicada  em  11/3/2016),  o  Plenário  desta  Corte  Superior
deliberou  que  "somente  nos  recursos  interpostos  contra  decisão  publicada  a
partir  de  18  de  março  de  2016,  será  possível  o  arbitramento  de  honorários

1 Art. 14. 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.

2 Enunciado administrativo número 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.

3 Os  enunciados  mencionados  estão  disponíveis  no  endereço
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/Not
%C3%Adcias/Not%C3%Adcias/STJ-sai-na-frente-e-adequa-regimento-interno-ao-novo-C
%C3%B3digo-de-Processo-Civil. Acesso em 4 de maio de 2016.



sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC" (Enunciado
Administrativo  número  7)  2.  Inviável  o  agravo  regimental  que  deixa  de
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do
que dispõe a Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg  no  REsp  1230136/MT,  Rel.  Ministra  MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 04/05/2016)

Não  há,  portanto,  qualquer  omissão  a  ser  sanada,  eis  que  o  Acórdão
embargado,  que  julgou  a  Apelação  interposta  contra  a  Sentença  publicada  em
11/11/2014,  antes  da  entrada  em  vigor  do  CPC/2015, determinou  que  a
sucumbência fosse recíproca e proporcionalmente distribuída entre as Partes, em
obediência ao artigo 21, do Código de Processo Civil/1973, considerando que o
Autor, ora Embargante, decaiu em parte considerável do seu pedido.

Posto isso, conhecidos os Embargos de Declaração, rejeito-os.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


