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EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO OMISSÃO – FI-
XAÇÃO DE HONORÁRIOS – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DO ART. 535 DO CPC/1973 – REJEIÇÃO.

Os argumentos do embargante não são suficientes a demonstrar
a existência de omissão no decisum objurgado. Por conseguinte,
os embargos devem ser rejeitados.

Vistos etc.

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  (fls.  119/122)  interpostos  pelo
Município de Alagoinha em face de decisão monocrática (fls. 114/117) que, em sede de
Apelação  Cível  deu  provimento  ao  recurso  para  reformar a  sentença  e  julgar
improcedente  o  pedido  da  exordial,  em  razão  da  carência  de  lei  específica,  apta  a
regulamentar o adicional de insalubridade. 

Nas razões recursais, aponta vício de omissão, por não ter fixado honorário
advocatício recursal, conforme previsto no art. 85 do CPC/2015. Ainda se insurge quanto
aos benefícios da Justiça Gratuita deferidos no primeiro grau.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos.

Intimada a parte adversa para apresentar contrarrazões, quedou inerte, fls.
127.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se  de  embargos  declaratórios  interpostos  pelo  Município  de
Alagoinha, alegando omissão quanto à fixação de honorários, na fase recursal.

Inicialmente, insta esclarecer que ao presente caso serão aplicadas as dis-
posições processuais inerentes ao diploma estabelecido na Lei nº 5.869/73, tendo em vis-
ta que os atos jurídicos processuais (sentença e apelação) tiveram seus efeitos consuma-
dos ainda sob a égide do regramento anterior, mesmo que o decisum monocrático ataca-
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do seja proferido1 e publicado na vigência da Lei nº 13.105/20152, privilegiando
as disposições de direito intertemporal estabelecidas em seu art. 14 e 1.046,
bem como, os axiomas constantes no art. 1º da nova lei processual, art. 6º da
LINDB e art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Por isso, não há espaço para se acolher a tese do embargante de
omissão dos honorários recursais, conforme previsto no art. 85 do CPC/2015,
eis que, na espécie, inaplicáveis as normas em vigência do CPC/20153.

Ao mais, na decisão atacada de forma clara consta a cominação
de honorários, conforme se infere do trecho a seguir transcrito:

Honorários  advocatícios  invertidos,  que  fixo  em  R$
1.000,00, suspensa, porém, a sua exigibilidade em razão do
art. 12 da Lei 1.060/50, fls. 65.

Por  fim,  quanto  ao  deferimento  da  Justiça  Gratuita  perante  o
primeiro grau, há muito operou a preclusão, pois se discordava do deferimento,
deveria  ter  se  insurgido  ao  tomar  ciência  do  deferimento  e  na  primeira
oportunidade que falou nos autos. Além do mais, não foi objeto da petição do
apelo  e  os  embargos não  se  prestam a rediscutir  matéria,  porquanto  seus
requisitos se limitam as hipóteses do art. 535 do CPC/1973.

Assim, por não se vislumbrar no decisum guerreado, qualquer das
hipóteses que permita agasalhar o inconformismo do embargante de omissão,
o recurso não merece prosperar.

Pelas razões ora aduzidas, REJEITO OS EMBARGOS DE DE-
CLARAÇÃO.

P. I.

João Pessoa, 16 de junho de 2016.

Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
                           RELATORA

G/04

1STJ - Enunciado administrativo n. 2 - Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com
as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
2 O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015.  O termo final
do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, § 1º, da Lei
Complementar nº. 95/98, que regula a elaboração, redação, alteração e consolidação das lei brasileiras. Logo, a entra-
ga em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016. Nesse sentido o Enun-
ciado Administrativo nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2 de março de 2016.
3APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCES-
SO CIVIL DE 1973. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE QUE DEVEM OBSERVAR AS NORMAS PROCESSU-
AIS ANTIGAS. CONHECIMENTO DA REMESSA OFICIAL E DO APELO. - "Aos recursos interpostos com funda-
mento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisi -
tos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça). MÉRITO. [...]
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00003537220128150601, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES 
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, j. em 09-05-2016) 
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