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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO  DE
EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA.  RECURSO
PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
VÍCIOS  ELENCADOS  NO  ART.  1.022  DO  NOVO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  OMISSÃO.
OBSCURIDADE.  CONTRADIÇÃO.  ERRO
MATERIAL.  INEXISTÊNCIA.  REJEIÇÃO  DA
SÚPLICA ACLARATÓRIA.

- É de se rejeitar embargos de declaração que visam rediscutir
a  matéria  julgada  ou  quando  inexiste  qualquer  eiva  de
omissão,  obscuridade,  contradição,  ou  erro  material
porventura apontados.

-  Nos  EDcl no  REsp 1.573.573, julgado em 04 de abril de
2017,  a  3ª  Turma  do  STJ  definiu  requisitos  para  o
arbitramento  de  honorários  advocatícios  recursais  previstos
no §11 do art. 85 do CPC/15, quais sejam:
- O recurso deverá desafiar decisão publicada a partir de
18 de março de 2016 (enunciado 7 do STJ);
- O não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso
pelo  relator  monocraticamente,  ou  pelo  órgão  colegiado
competente;
- A verba honorária sucumbencial  deve ser devida desde a
origem no feito em que interposto o recurso; e
- Não terem sido atingidos os limites estabelecidos nos §§ 2º
e 3º do art. 85 do CPC/15.

VISTOS

Trata-se  de Embargos  de  Declaração  (fls.  193/198)  opostos  por AM
Oficina de Propaganda e Marketing Ltda em face de decisum monocrático (fls. 189/190v)
que anulou a sentença e não conheceu do apelo interposto pelo Estado da Paraíba, tendo em
vista a ação de execução já se encontrar, extinta conforme decisão no agravo de instrumento
nº 200.2003.043663-4/001.

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI236092,71043-STJ+altera+regimento+interno+e+cria+enunciados+para+se+adequar+ao#%23LS
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#%23LS
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1573573#%23LS


O promovido,  ora suplicante,  aponta omissão no acórdão,  sustentando
que,  em  razão  do  não  conhecimento  do  apelo  da  Fazenda  Estadual,  deveria  o  juízo  de
primeiro grau ter fixado honorários advocatícios recursais em seu favor.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para que seja sanado
o ponto omisso  acima  em referência,  com a  consequente  estipulação da verba  honorífica
recursal  no  percentual  de  10%  (dez  por  cento)  a  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor
atualizado da causa (fls. 193/198).

Em breve resumo, é o relatório.

DECIDO

Segundo o rol taxativo do art. 1.022 do  Novel Código de Ritos, os
Embargos  Declaratórios  somente  são  cabíveis  para  esclarecer  obscuridade,  eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material. In verbis:

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.

É necessário, portanto, para o seu acolhimento, a presença de algum
desses pressupostos, de sorte que, inexistindo-os, a sua rejeição é medida que se impõe.

No  caso  em  tela,  tenho  que  o  recurso  em  apreço  não  merece
prosperar.

Conforme  visto,  o  autor,  ora  embargante,  apresentou  os  presentes
embargos  declaratórios  defendendo,  em síntese, que  o  decisum monocrático  incorreu  em
omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios recursais.

Todavia, a decisão embargada não incorreu no alegado vício, porquanto
foi  claro  ao  afirmar  que  “Os  requisitos  de  admissibilidade  deste  recurso  obedecerão  às
regras e entendimentos jurisprudenciais do Código de Processo Civil de 1973, porquanto a
irresignação foi interposta em face de decisão publicada antes da vigência do novo CPC.”
(fls. 189)

Assim, resta inaplicável o §11 do art. 85, do Código de Processo Civil de
2015, porquanto a decisão monocrática fora prolatada respeitando os parâmetros da antiga Lei
Adjetiva Civil.

Outrossim, a 3ª turma do STJ, em julgamento unânime em embargos de
declaração (EDcl no  REsp 1.573.573),  em 04 de abril  de 2017, definiu requisitos  para o
arbitramento de honorários advocatícios recursais previstos no §11 do art. 85 do CPC/15.

O relator do caso, ministro Marco Bellizze, levou para debate com os
colegas os pressupostos que deveriam ser preenchidos, destacando não se tratar de tese de
recurso repetitivo.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#%23LS
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1573573#%23LS


De acordo com a decisão, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 

“- O recurso deverá desafiar decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016 (enunciado 7 do STJ);
- O não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo
relator monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente;
- A verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem
no feito em que interposto o recurso; e
- Não terem sido atingidos os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º
do art. 85 do CPC/15.” (Grifei)

Portanto,  tendo  em  vista  que  a  súplica  apelatória  desafiou  sentença
publicada  anteriormente  à  vigência  do  novo Código  de  Processo  Civil,  infere-se  não ser
cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais na decisão embargada.

Posto  isso,  REJEITO  OS  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS,
mantendo a decisão monocrática atacada em todos os seus termos. 

P. I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 02 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto 
                                               Relator 
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