
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0005621-10.2014.815.2001.
ORIGEM: 16.ª Vara Cível da Comarca da Capital. 
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
1º EMBARGANTE: PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.
ADVOGADO: Tasso Batalha Barroca (OAB/MG nº 51.556). 
2º EMBARGANTE: Cândido Tertuliano Martins Filho. 
ADVOGADO: Írio Dantas da Nóbreta (OAB/PB nº 10.025).
EMBARGADOS: Os Embargantes.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACLARATÓRIOS
OPOSTOS  PELA  PARTE  RÉ. SUPOSTA  OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO  NO
ACÓRDÃO.  INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO  DOS  ARGUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS.
REJEIÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS PELO AUTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
QUANTO  À  AUSÊNCIA  DE  ARBITRAMENTO  DE  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA APÓS 18 DE
MARÇO  DE  2016.  ADEQUAÇÃO  AO  ENUNCIADO  NÚMERO  7,  DO  STJ.
CABIMENTO  DA  FIXAÇÃO  DE  HONORÁRIOS.  OMISSÃO  CONFIGURADA.
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

1. Os Embargos de Declaração que, a pretexto de sanar inexistente contradição, omissão
ou erro material, instauram nova discussão a respeito de matéria expressa e coerentemente
decidida pelo Acórdão embargado hão de ser rejeitados.

2. Havendo omissão no Acórdão quanto à fixação de honorários recursais, sana-se o vício
por meio dos Embargos de Declaração.

3. 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,
no novo CPC. Enunciado número 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Pela sucumbência recursal, a parte que teve seu recurso desprovido deve ser condenada
ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  recursais  em  favor  do  advogado  da  parte
contrária que tenha apresentado contrarrazões. Regra do art. 85, §1º e 11, do Código de
Processo Civil/2015.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente aos Embargos de
Declaração  na  Apelação  Cível  n.º  0005621-10.2014.815.2001,  em  que  figuram  como
partes  Cândido  Tertuliano  Martins  Filho  e  PREVI  –  Caixa  de  Previdência  dos
Funcionários do Banco do Brasil.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda  Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator,  em  conhecer de  ambos os  Embargos,  rejeitar os
opostos pela Ré e acolher, com efeitos integrativos, os Embargos do Autor.

VOTO.



A PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil  opôs
Embargos de Declaração contra o Acórdão de f. 152/154-v, que negou provimento à sua
Apelação, mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo da 16.ª Vara Cível da Comarca desta
Capital,  f.  108/110,  nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  em  seu  desfavor  intentada  por
Cândido Tertuliano Martins Filho, que  julgou procedente o pedido, condenando-a ao
pagamento da quantia de R$ 5.277,52, a título de complementação do seguro referente à
aposentadoria por invalidez do Autor, bem como ao pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados no percentual de 10% sobre o
valor da condenação. 

Em suas razões, f. 156/158, alegou que o Acórdão incorreu em omissão por não
haver considerado seu argumento de que o implemento das condições de aposentadoria do
Autor se deu a partir de 02/01/2006, sustentando que a aplicação de regramento vigente
depois dessa data fere as normas aplicáveis à Instituição de Previdência Complementar,
pugnando pelo acolhimento do Recurso com efeitos infringentes, para que seja suprimida
a referida omissão e dado provimento a seu Apelo, com a consequente improcedência do
pedido autoral.

Cândido  Tertuliano  Martins  Filho  também  opôs Aclaratórios,  f.  163/167,
defendendo a necessidade de arbitramento de honorários recursais em seu favor, consoante
dispõe o art. 85, §1º e 11º, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  de  ambos  os  Embargos
opostos, analisando-os conjuntamente.

Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo
Civil,  possuindo como pressuposto a presença de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material na Decisão embargada1.

O Acórdão  embargado enfrentou de forma clara e coerente a matéria posta em
discussão,  concluindo  que  é  no  momento  da  concessão  da  aposentadoria  pelo  Órgão
Previdenciário que o participante do plano de benefícios implementa os requisitos para
fruição do direito ao pecúlio, pelo que deve ser aferido em conformidade com o valor
vigente nessa ocasião e não quando ocorreu o fato que ocasionou a incapacitação, como
requer a Parte Promovida, consoante se verifica do seguinte excerto:

“O art.  35, do Regulamento da CAPEC, estabelece que os Pecúlios serão pagos
pelos valores vigentes à época da ocorrência do evento (invalidez ou óbito).

No caso dos autos, como já dito, a Aposentadoria por Invalidez foi concedida ao
Apelado em 01 de agosto de 2013, contudo, o acidente de trabalho que ensejou o
requerimento do benefício previdenciário ocorreu em 02 de janeiro de 2006, marco
inicial  assinalado  pelo  INSS  para  sua  vigência,  como  indicado  na  Carta  de
Concessão, f. 10.

1 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;

III – corrigir erro material.



Em razão disso, a Apelante defende que o pecúlio a ser pago ao Apelado deveria
levar em consideração o valor vigente no momento do acidente, qual seja, relativo
ao ano de 2006.

A jurisprudência  do  Tribunal  de Justiça  do  Distrito  Federal  e  Territórios  possui
entendimento em sentido contrário, segundo o qual é no momento da concessão da
aposentadoria pelo Órgão Previdenciário que o participante do plano de benefícios
implementa  os  requisitos  para  fruição  do  direito  ao  pecúlio,  pelo  que  deve  ser
aferido em conformidade com o valor vigente nessa ocasião e não quando ocorreu o
fato que ocasionou a incapacitação. […]

Dessa forma, o valor do pecúlio devido ao Apelado deve ser apurado por ocasião da
concessão da aposentadoria por invalidez, em 01 de agosto de 2013, e não da data à
qual esse benefício previdenciário retroagiu, motivo pelo qual a Apelante deve ser
condenada ao pagamento da diferença apurada, tal como acertadamente decidiu o
Juízo Sentenciante.”

Dessa forma, não há qualquer vício a ser sanado neste ponto, vislumbrando-se, ao
revés, nítida intenção de rediscussão do mérito expressa e coerentemente decidido, em
patente desconformidade com o que determina o referido dispositivo legal.

Os Aclaratórios opostos pelo Autor,  por sua vez, pretendem o arbitramento dos
honorários recursais, na forma do CPC/2015, art. 85, §1º e 11º.

O enunciado número 7, do Superior Tribunal de Justiça, asseverou que “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,
no novo CPC”.

Em que pese tal enunciado não ser vinculante quanto aos julgamentos dos demais
tribunais,  ele  consubstancia  entendimento  que  está  em consonância  com o  art.  14  do
CPC/20152, e que vêm sendo aplicado pela jurisprudência daquela Corte Superior3.

No caso dos autos, a Sentença foi publicada no Diário de Justiça eletrônico de
22/09/2016,  f.  119-v,  após  a  entrada  em  vigor  do  Novo  CPC,  pelo  que  é  cabível  o
arbitramento  de  honorários  sucumbenciais  recursais,  havendo,  portanto,  omissão  no
Acórdão quanto a essa questão.

O  §1º,  do  art.  85,  do  Código  de  Processo  Civil4,  prevê  que  são  devidos
honorários advocatícios também nos recursos interpostos, devendo o Tribunal, ao julgar o
recurso,  majorar  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, 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

2 CPC - 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.

3 (STJ, EDcl no REsp 1401560/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 27/04/2016, DJe 02/05/2016).

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

§1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.



conhecimento (CPC, art. 85, §115).

Considerando que a Apelação da Ré foi conhecida e desprovida e a Sentença
mantida  em  sua  integralidade,  pela  sucumbência  recursal,  deve  a  Instituição  de
Previdência ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios recursais em favor
do advogado da Parte Apelada que apresentou Contrarrazões.

Posto isso, conhecidos ambos Embargos de Declaração, rejeito os Aclaratórios
opostos pela Parte Ré e acolho, com efeitos integrativos, os Embargos opostos pelo
Autor,  para,  considerando  a  sucumbência  recursal  da  Promovida,  condená-la  ao
pagamento  de  honorários  advocatícios  recursais  ao  patrono  do  Promovente,  que
arbitro na quantia de R$ 500,00, a serem acrescidos à verba honorária fixada na
Sentença.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  no  dia  17  de  abril  de  2018,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Excelentíssimo Desembargador Frederico
Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  participando  do  julgamento,  além  deste  Relator,  o
Excelentíssimo  Desembargador  João  Alves  da  Silva. Presente  à  sessão  o  Exmo.
Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

5 §11º. 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.


