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   Fernandes Bandeira de Oliveira

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -    REMESSA  NECESSÁRIA  E
APELAÇÃO  –  SEGUIMENTO  NEGADO  AOS RECURSOS  –
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT DO CPC/73 -  INTERPOSIÇÃO
DOS  ACLARATÓRIOS  -   ALEGADA  EXISTÊNCIA  DE  PONTO
OMISSO NO  DECISUM -  AUSÊNCIA  DE  MAJORAÇÃO  DOS
HONORÁRIOS RECURSAIS PREVISTOS NO § 11º DO ART. 85 DO
CPC/2015  –   INAPLICABILIDADE  DA NORMA CITADA FACE  AO
JULGAMENTO  DO RECURSO  SOB  A  ÉGIDE  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL DE 1973 - REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

- Inaplicáveis os artigos 139, 1.045 e 1.046 do CPC/15 ao vertente
caso, pois o entendimento adotado por esta relatoria em relação
às regras de julgamento de recursos toma por base a data de
publicação da decisão judicial impugnada, segundo a orientação
de direito intertemporal emanada do STJ.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração interpostos  pela Construtora
Almeida e outros em face de  decisão monocrática que negou seguimento  à Remessa
Necessária e à Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba, em razão dos recursos
estarem  em  dissonância  com  súmula  do  STJ  e  entendimento  jurisprudencial  deste
Tribunal, com base no art. 557, caput do CPC/73.

Nas  razões  recursais,  os  embargantes  alegam ter  havido  a  omissão  no
julgado no tocante à ausência de pronunciamento desta relatoria acerca da majoração de
honorários  advocatícios  em virtude de interposição de recurso  pela  Fazenda Pública,
conforme previsão do § 11.º do art. 85 do CPC/2015.

Asseveram, ainda, que o embargado interpôs recurso apelatório na vigência
do  novo  diploma  processual,  aplicam-se  os  arts.  139,  1.045  e  1.046  do  CPC/15,
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porquanto determinam a imediata incidência das normas aos processos pendentes.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que
seja sanado o vício de omissão e,  por conseguinte, correção do defeito suscitado nos
termos da legislação processual em vigor (fls. 225/226).

É o relatório. 

Decido.

Inexiste  omissão  a ser  aclarada, assim rejeito os presentes embargos de
declaração. 

Conforme  ressaltado  na  decisão  monocrática  que  negou  seguimento  à
Remessa Necessária e à Apelação interposta pelo embargado, considerou a disposição
legal contida na legislação processual vigente à época da publicação da sentença, qual
seja, o CPC/73, senão vejamos:

[...]Anoto que o caso dos autos é de Apelação Cível contra a sentença
publicada  em  cartório  no  dia  11/01/2011,  sendo  assim,  passo  à
apreciação do recurso à luz do CPC/1973.

Não vislumbro,  pois,  a  existência  de  omissão no  tocante  à  ausência  de
majoração dos honorários advocatícios prevista no § 11.º do art. 85 do CPC/15, porquanto
uma vez delimitada a incidência das normas do CPC/73 na análise dos recursos, inviável
a aplicação da citada regra processual que prevê nova fixação verba honorária à parte
sucumbente a cada insurgência recursal.

De igual modo, inaplicáveis os artigos  139, 1.045 e 1.046 do CPC/15  ao
vertente caso, pois o entendimento adotado por esta relatoria em relação às regras de
julgamento  de  recursos  toma  por  base  a  data  de  publicação  da  decisão  judicial
impugnada, segundo a orientação de direito intertemporal emanada do STJ.

Sobre  ao  direito  intertemporal,  ressalto  que  o  STJ, em  recente  decisão
monocrática, publicada em 22/03/2016, o Ministro Mauro Campbell Marques, aduziu que:

“preliminarmente, afasto a incidência da regra do art. 1.024, § 3°,
do  CPC/2015,  considerando  que  os  presentes  aclaratórios
voltam-se  contra  decisão  publicada  em  momento  anterior  ao
início  da  vigência  do  Novel  Codex,  o  que  deu-se  apenas  em
18/03/2016, de modo que incidem as regras de admissibilidade e
julgamento  vigentes  ao  tempo  da  publicação  da  decisão  ora
atacada, isto é, aquelas previstas no CPC/1973, que não possuía
previsão  expressa  acerca  da  necessidade  de  intimação  do
agravante para complementar as razões recursais na hipótese do
órgão julgador conhecesse dos aclaratórios como agravo interno.”

Assim, ainda que o recurso voluntário tenha sido interposto na vigência do
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novo CPC, como alegam os embargantes, não há que se falar em incidência das regras
relativas à majoração de honorários dispostas no novel diploma processual.

Desse  modo,  inexistindo  as  hipóteses  de  omissão,  contradição  ou
obscuridade, não há como prosperar o inconformismo, impondo-se, portanto, a rejeição
dos aclaratórios. 

Diante do exposto,  com base no artigo 1.024, § 2º c/c 932, IV, a e b do
CPC /2015, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

P. I.

João Pessoa, 30 de agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
                        Relator
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